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Abstract 

 

Titel: Motiverande eller i vägen? – En undersökning av två universitetsbiblioteks fysiska 

miljöers påverkan på studiemotivation.   

 

Författare: Frida Westman 

 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilket sätt de fysiska miljöerna på två 

universitetsbibliotek (Umeå universitetsbibliotek och Skogsbiblioteket) påverkar 

studiemotivationen hos dem som studerar där. För att skaffa mig kunskap om detta har 

jag både gjort intervjuer med studenter och anställda, och observationer på de två 

biblioteken. Tidigare forskning inom ämnesområdena användarvänlighet, 

biblioteksarkitektur och –planering, arkitekturpsykologi och rummets betydelse för 

studiemotivation har även används som grund för min studie.  

 

Mina resultat visar att de fysiska miljöerna på biblioteken har både positiva och negativa 

effekter på de studerandes studiemotivation. Det som avgör om effekterna är positiva 

eller negativa är en rad olika aspekter - utrymme, belysning, färg, ljudnivå, 

inomhusklimat, studieplatser, datorer, konstverk och växter. Alla dessa aspekter 

samverkar med varandra på olika sätt; och denna samverkan kan vara det som avgör hur 

studieklimatet kommer att upplevas av studenter. Andra slutsatser som jag kom fram till 

var att utformandet av det fysiska rummet styrs av föreställningar om användarnas behov; 

och att de båda biblioteken är användarvänliga. Att biblioteken är användarvänliga beror 

bland annat på att bibliotekens personal sätter sina användare i fokus.  

 

Nyckelord: Fysisk miljö, studiemotivation, användarvänlighet  
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1. Inledning 
 
Aldrig har biblioteken förändrats så mycket som idag;1 nya tekniker, datorer, databaser, 

elektroniska tidskrifter, låne- och återlämningsautomater, allt fler sökmöjligheter och så 

vidare påverkar biblioteken väldigt mycket. Dessa förändringar har påverkat både de 

funktionella och de estetiska aspekterna av biblioteket.2 Låntagardatorerna har till 

exempel blivit fler och fler på forskningsbiblioteken; samtidigt som låneautomaterna har 

”kommit för att stanna” och återlämningsautomaterna är på ingång.  

 

Det blev stora förändringar när Umeå universitetsbiblioteks forskarsal gjordes om och 

bytte namn till studiesalen för några år sen – både estetiskt och funktionellt sett. Det 

faktum att många böcker flyttades ner i magasinet resulterade bland annat i att det blev 

mycket mer utrymme i den lokalen. Detta utrymme fylldes på med fler datorer och 

kopiatorer/skrivare än vad som fanns tidigare. En annan nyhet som är på gång på Umeå 

universitetsbibliotek är den nya färgkodningen3 som innebär att låntagare med hjälp av 

både fysiska och digitala kartor ska kunna se att den samling de är intresserade av har en 

viss färg; denna färg ska de sedan kunna finna ute i det fysiska biblioteket.  

 

Även Skogsbiblioteket (SLU:s bibliotek i Umeå) har på senare tid gjort en ombyggnad; 

nämligen den ombyggnad som nyligen gjordes då några föreläsningssalar gjordes om till 

grupprum (dessa grupprum är en del av biblioteket). SLU:s studenter hade tidigare inga 

grupprum alls i byggnaden; så detta blev mycket uppskattat. Något som jag är nyfiken på 

är om förändringarna i de fysiska miljöerna har gjort biblioteken till mer studievänliga 

platser.  

Två av de visioner som Umeå universitetsbibliotek har är att sätta användarna i fokus; 

och att vara en intellektuell mötesplats och en lärande miljö.
4

 I målsättningsdokumentet 

                                                 
1 Planning the Modern Public Library Building, red. Gerard B. McCabe och James R. Kennedy (Westport, 
2003), s. ix. 
2 Ibid., s. ix. 
3 Se bilaga 1-3. 
4 http://www.ub.umu.se/ombiblioteket/ombiblioteket_intro.htm 2008-02-22 kl. 14.43. 
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för Umeå universitetsbibliotek kan man läsa att servicen till användarna ska präglas av ett 

pedagogiskt synsätt; och att UB ska eftersträva att bli en regelbunden del i den 

pedagogiska processen.
5

 
Enligt gymnasieläraren och författaren Christer Gudmundsson visar forskningen att den 

yttre studiemiljön är en avgörande faktor för ca. 70% av alla studerande.
6

 Ett av UB:s 

främsta mål är att vara en pedagogisk resurs för studenterna. Med tanke på detta är det 

rimligt att anta att det är viktigt att UB har en fysisk miljö som uppmuntrar studenterna 

att studera. Det är även rimligt att anta att det är väsentligt att den fysiska miljön är så 

tillgänglig som möjligt (att bibliotekets användare snabbt och enkelt hittar de resurser 

som de är intresserade av att använda). Jag anser att det skulle kunna finnas en koppling 

mellan studiemotivation och tillgänglighet; en god tillgänglighet skulle kunna öka 

studiemotivationen. 

Enligt byggforskningsrådet påverkar människors upplevelser av miljön deras känslor; 

både positiva känslor som glädje, välbefinnande och lugn och negativa känslor som stress 

och tungsinthet. De intryck man får av miljön påverkar ens förmåga att fungera i en 

omgivning; och intrycken påverkar också ens effektivitet och insatser.
7

  

Det finns förmodligen en koppling mellan studiemotivation och den fysiska miljön. På 

senare tid har man mer och mer börjat ta hänsyn till detta. Det har blivit mer och mer 

modernt att ta hänsyn till användarnas behov av en funktionell fysisk miljö när man 

designar, bygger, möblerar och utsmyckar forskningsbibliotek.  

I forskningsbibliotekens fall så är inte bara besöksantalet viktigt, utan det är också väldigt 

viktigt att biblioteken inbjuder till lärande. Anette Ekström, som är förste 

skolbibliotekarie vid skolbibliotekscentralen i Hässleholm, skriver om hur hon anser att 

en god skolbiblioteks- miljö ska vara (enligt mig kan en skolbiblioteksmiljö och en 

                                                 
5 http://www.ub.umu.se/ombiblioteket/malsattning.htm  2008-02-21 kl. 12.21.                               
6 Christer Gudmundsson, Lärorummet (Falun 1997), s. 7. 
7 Anette Ekström, ”God skolbiblioteksmiljö – Några funderingar kring rummets betydelse”, Barn och 
Kultur (2001, häfte 6), s. 120. 
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forskningsbiblioteksmiljö jämställas eftersom båda biblioteken ska fungera som en 

pedagogisk resurs för de som använder dem). Enligt Ekström så ger en god 

skolbiblioteksmiljö utrymme för besökarnas fantasi och experimentlusta; samtidigt som 

den stimulerar kreativiteten. En god skolbiblioteksmiljö skänker även lugn och arbetsro.
8

  

Jag ska i min uppsats undersöka på vilka sätt studenters studiemotivation påverkas av det 

inre fysiska rummet (på Umeå universitetsbibliotek (Huvudbiblioteket) och 

Skogsbiblioteket (SLU:s bibliotek i Umeå)). Då jag skriver om det fysiska rummet, eller 

den fysiska miljön, menar jag all den materia som finns på insidan av UB och 

Skogsbiblioteket (som är synlig för blotta ögat). Studiemotivation kan sägas vara en 

aspekt av begreppet användarvänlighet. Med studiemotivation menar jag den motivation 

som studenter har att studera. Jag kommer i min uppsats även att använda en synonym till 

”användarvänlighet”; nämligen ”funktionalitet”.  

Två andra begrepp som kommer att användas i min uppsats är ”studieplats” och 

”studieplatser”. När jag använder ordet i singularform syftar jag på hela biblioteket i 

fråga. När jag istället använder ordets pluralform syftar jag på mer specifika 

grupparbetsplatser och egenstudieplatser (bord och stolar/fåtöljer/soffor) som finns i 

biblioteken. Datorerna kan, även de, kallas för studieplatser; men jag kommer att kalla 

dem enbart ”datorer” i min uppsats. Begreppen ”fysisk miljö” och ”användarvänlighet” 

kan vara svåra att skilja från varandra eftersom de går in i varandra. Det skulle t.ex. vara 

svårt att diskutera användarvänlighet utan att ta upp det fysiska rummet eftersom den 

fysiska miljön kan sägas vara en viktig aspekt av användarvänligheten på ett bibliotek. 

Jag kommer i min uppsats att undersöka förhållandet mellan användarvänlighet och 

fysisk miljö. Jag vill ta reda på hur de påverkar varandra. Hur stor betydelse har 

egentligen det fysiska rummet för hur pass funktionellt ett bibliotek upplevs vara?  Och 

vad är det med den fysiska miljön som gör att den uppfattas som användarvänlig? 

Den målgrupp som undersökningen ska fokusera på är studenter vid Umeå universitet 

och studenter vid SLU i Umeå som aktivt nyttjar de tjänster som de båda biblioteken 
                                                 
8 Ekström, s. 121. 
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erbjuder. Jag kommer inte att fokusera på målgruppen universitetsanställda. Genom 

intervjuer med några studenter ska bibliotekens funktionalitet analyseras; detta i ljuset av 

bibliotekens respektive miljös påverkan. Med dessa intervjuer som grund ska jag 

analysera hur studenternas studiemotivation påverkas av deras upplevelse av den fysiska 

miljön. Jag kommer även att ge förslag på möjliga förbättringar som skulle kunna göras i 

miljöerna utifrån de svar som jag får av respondenterna som jag ska intervjua.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på vilken inverkan de fysiska miljöerna på 

Umeå universitetsbibliotek och på Skogsbiblioteket har på studenters inspiration till att 

studera. Jag ska analysera hur studerande upplever de två miljöerna, och ta reda på hur 

den fysiska miljön inverkar på studenternas studiemotivation.  

 

De aspekter av den fysiska miljön som intresserar mig är de aspekter som antagligen 

påverkar studenters motivation till att studera, och de aspekter som motiverar dem till att 

använda sig av UB:s övriga tjänster. Dessa aspekter skulle kunna vara: Lokalens 

belysning, utrymme mellan hyllor och andra möbler, inomhusklimat, ljudnivå, skyltning, 

färger, studieplatser, datorer, växter, konstverk och stolar/fåtöljer/soffor.  

 

Jag anser att det finns en stark koppling mellan det funktionella och det estetiska. Jag 

anser även att funktionaliteten hos ett universitetsbibliotek är beroende av bibliotekets 

service; och att servicen och den fysiska miljön samverkar på det sättet att de tillsammans 

påverkar hur funktionaliteten på biblioteket upplevs av studenterna. Man kan anta att de 

två biblioteken blev mer användarvänliga efter de ombyggnationer som har gjorts under 

de senaste åren.  

 

De frågeställningar som jag har är: 

• Hur pass användarvänliga är egentligen bibliotekens fysiska rum?  

• Är de fysiska miljöerna tillräckligt anpassade efter studenternas behov?  

• Ökar miljöerna de studerandes studiemotivation?  
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• Hur påverkar miljöerna studenterna då de studerar?  

• Vilken plats har de fysiska miljöerna i bibliotekens strävan efter att vara goda 

studieplatser?  

• Hur påverkar personalens syn på användarvänlighet utformandet av det fysiska 

rummet?  
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som jag har använt som grund för min analys är litteratur inom 

området användarvänlighet. Eftersom användarvänlighet är ett brett ämne som kan 

innefatta flera olika aspekter så har jag både använt mig av litteratur om 

användarvänlighet och av andra ämnesområden som kan sägas vara underkategorier till 

användarvänlighet. Ett sådant område är biblioteksarkitektur och –planering.  

Arkitekturpsykologi, som jag kommer att ta upp, är en underavdelning till 

biblioteksarkitektur och –planering. Arkitekturpsykologi i sin tur har en egen 

underavdelning; nämligen rummets betydelse för studiemotivation. Även detta område 

kommer att belysas i detta kapitel.  

 

Litteraturen om användarvänlighet tar upp de mänskliga behov som ett bibliotek ska 

kunna tillgodose – både bekvämlighetsbehov och studiemässiga och estetiska behov. En 

annan aspekt av användarvänlighet som finns med är trivsel; vikten av att låntagarna trivs 

på biblioteket tas upp.  

 

Mycket har skrivits om biblioteksarkitektur; både i Sverige och utomlands. Den tidigare 

forskningen inom biblioteksarkitektur har gett mig en stabil grund eftersom den går 

igenom hur biblioteken har sett ut genom tiderna; och vilken betydelse biblioteken har 

haft för samhället – detta har en stor betydelse för hur biblioteken ser ut och upplevs idag. 

Vad gäller litteraturen som har skrivits om biblioteksbyggnader så har den till största 

delen inriktats på folkbibliotek. Den tidigare litteratur som finns om biblioteksplanering 

är skriven både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett användarperspektiv; men det är det 

tekniska perspektivet som dominerar. På senare tid har istället användarperspektivet blivit 

det som mest genomsyrar biblioteksplaneringslitteraturen.   

 

Den forskning som har gjorts om rummets betydelse för människor har inriktats mycket 

mot rummet i allmänhet. Denna forskning poängterar den betydelse rummet har för 

människan; både människans känslor, välbefinnande, studiemotivation och 
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handlingskraft. Den arkitekturpsykologiska litteraturen som har inriktats på bibliotek har 

inriktats mycket mot barnavdelningarna.  

2.1 Användarvänlighet 

 
Assessing Service Quality – Satisfying the Expectations of Library Customers är en guide 

till hur man bedömer biblioteksservice. Boken tar upp hur viktigt det är att ett bibliotek 

erbjuder en god service.9 Författarna Peter Hernon och Ellen Altman belyser att alla 

användare utvärderar ett bibliotek de besöker, och att de utifrån denna utvärdering avgör 

ifall de vill använda biblioteket mer eller inte. Hernon och Altman skriver även att 

användarnas beteenden och attityder gentemot biblioteket påverkar besökares upplevelse 

av biblioteket.10 Författarna nämner även vikten av att sätta användarna i fokus.11  

 

Veronica Johansson och Lina Molander skriver i sin magisteruppsats Varför finns det 

soffor på biblioteket? – Ett rumsligt perspektiv på barnbibliotekslokaler i Sverige att ett 

bibliotek alltid kan sägas stå i förhållande till det sociala system som är dess kontext. 

Användarnas handlingar utförs i samspel med rummet och det sociala systemet.12 Med 

andra ord så är ett ”levande” rum ett sådant rum där användarnas aktiviteter blir en del av 

rummet – det vill säga ett levande rum befolkas och används aktivt. Ett välfungerande 

bibliotek står i nära relation till den sociala och den samhälleliga kontexten. Ett sätt att 

upprätthålla denna relation är att ha en fysisk miljö som på ett fungerande sätt går ihop 

med de sociala kontexter som omger biblioteket och dess användare. 

 

När jag gör mina analyser kommer jag delvis att basera dem på ovanstående litteratur om 

användarvänlighet. Jag kommer att belysa hur viktiga användarnas åsikter om deras 

biblioteks funktionalitet är för Umeå universitetsbibliotek och Skogsbiblioteket; det är 

                                                 
9 Peter Hernon och Ellen Altman, Assessing Service Quality – Satisfying the Expectations of Library 
Customers (Chicago, 1998). 
10 Ibid., s. xiii. 
11 Ibid., s. xv. 
12 Veronica Johansson och Lina Molander, Varför finns det soffor på biblioteket? – Ett rumsligt perspektiv 
på barnbibliotekslokaler i Sverige (Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks- 
och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan i Borås, 2006), s. 21. 
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användarna som biblioteken är till för – och det är väsentligt att de anställda på 

biblioteken och studenterna som använder sig av biblioteken har en dialog med varandra.  

2.1.1 Biblioteksarkitektur och –planering 
 
Det är även viktigt att det finns en dialog mellan de som planerar bibliotek och de som 

sedan ska använda dessa bibliotek. Detta innebär bland annat att biblioteksplanerarna bör 

ta med användarnas behov i beräkningarna. Men det är också väsentligt att planerarna tar 

med bibliotekens arkitekturhistoria i de beräkningar som görs inför utformandet av ett 

bibliotek.  

 

I boken Tystnaden och ljuset framhäver författaren Vilma Hodászy Fröberg de två 

element i biblioteksarkitekturen som enligt henne dominerar rumsupplevelsen i 

biblioteken genom tiderna – nämligen tystnad och ljus. Vad gäller tystnaden och ljusets 

betydelse för bibliotekens arkitektur så menar Hodászy Fröberg att det är på tröskeln 

mellan tystnad och ljus som den känsla av upptakt som är inspirationens fundament 

startar. Man finner en slutenhet i tystnaden och en avgränsning mot yttervärlden, som i 

föreningen med ljuset bildar bibliotekens ”själ” och rum.13 Dessa två begrepp (tystnad 

och ljus) är ett genomgående tema i Hodàszy Fröbergs beskrivning av bibliotekens 

historia från antiken fram till idag. Författaren skildrar även de kulturella, politiska och 

ekonomiska förändringarna som avspeglat sig i biblioteksarkitekturen.14  

 

Ett tema som finns i biblioteksarkitekturlitteraturen är det historiska perspektivets 

betydelse för nutidens bibliotek. Det poängteras att man ska ta hänsyn till bibliotekens 

arkitekturhistoria; och med detta som grund även ta hänsyn till nutidens människors 

attityder och behov. Med andra ord är det bra att minnas bibliotekens historia och 

kulturarv; samtidigt som man inte ska fastna i detta utan låta denna grund samverka med 

nutidens teknik och möjlighet till god service.  

 

                                                 
13 Vilma Hodàszy Fröberg, Tystnaden och ljuset – Om bibliotekens arkitektur (Borås, 1998), s. 9. 
14 Ibid.  
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Planning the Modern Public Library Building är en samling av 22 essäer som ger en 

insikt i modern biblioteksplanering. Ett tema som finns i dessa essäer är att det är bra att 

låta kostnadseffektivitet och förbättrad biblioteksservice samverka genom att hålla reda 

på vad som händer i samhället.  

 

Ett annat tema som finns i essäsamlingen är det faktum att bibliotek fångar upp den 

historia, image och anda som samhället de betjänar har. Enligt förordsförfattaren Jay R. 

Carow, som är en arkitekt som har specialiserat sig på bibliotek, har bibliotek ett värde 

som går utöver summan av deras delar. Att förstå biblioteks arv i allmänhet och att förstå 

behoven som samhället har är ett viktigt övervägande då man planerar bibliotek. Den 

bredaste och mest fullständiga användningen av bibliotek kommer att göras då 

biblioteken är representanter för vår tid, och vår plats i historien.  

 

Jay R. Carow anser att de som planerar bibliotek bör hämta inspiration från bibliotekens 

graciösa arkitekturarv, kombinera det med den teknologi som finns idag, och skapa en ny 

sorts publik byggnad som är en öppen, fri och glädjeinspirerande plats. Carow menar att 

planerarna bör drömma om det bästa biblioteket; och finna ett sätt att bygga den 

drömmen.15 

 

Michael Dewe, som är verksam vid Department of Information and Library Studies på ett 

universitet i Wales, har i sin biblioteksplaneringsbok Planning and Designing Libraries 

for Young People poängterat lägets betydelse för biblioteket.16 En annan aspekt av 

biblioteksplanering som Dewe tar upp är vikten av att planera biblioteket så att variation 

och upplevelser skapas.17 

                                                 
15 McCabe och Kennedy, s. x.  
16 Michael Dewe, Planning and Designing Libraries for Young People (London, 1995), s. 78. 
17 Ibid., s. 129. 
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Artikeln ”Att flytta samman” som finns i boken Skolbibliotek i fortsatt medvind belyser 

vikten av att diskutera vilket innehåll ett biblioteks verksamhet ska ha innan 

byggplanerna är fastställda – så att man kan utgå från användarnas behov när man 

planerar lokalen.18 För att få till ett användarvänligt bibliotek krävs det att bibliotekets 

lokaler är anpassade efter användarnas behov – och för att lyckas med detta är det 

väsentligt att man tar med användarnas behov redan innan man konstruerar bibliotekets 

fysiska miljö.  

 

I Library Buildings in a Changing Environment kan man läsa om vilken påverkan den 

nya tekniken har haft på den fysiska miljön; introducerandet av låne- och 

återlämningsautomater har gjort att man har varit tvungen att ändra i den fysiska miljön 

för att göra plats för automaterna. Man har även ändrat i miljön därför att man vill att 

bibliotekets besökare ska kunna använda automaterna på bästa möjliga sätt.19 Med andra 

ord har man låtit användarnas behov påverka utformandet av det fysiska rummet. 

 

Denna litteratur är av intresse för min studie eftersom jag bland annat avser att ta reda på 

hur bibliotekens personal har tänkt och tänker när de har planerat/planerar de fysiska 

miljöerna; jag vill ta reda på vad det är som ligger bakom de fysiska rummens utseenden.  

2.1.1.1 Arkitekturpsykologi 

En annan bakgrund som jag är intresserad av att undersöka är bakgrunden till människors 

känslor och upplevelser i samband med vistelse i ett biblioteks fysiska miljö.  

 

Anette Ekström, som är förste skolbibliotekarie vid skolbibliotekscentralen i Hässleholm 

har i sin artikel God skolbiblioteksmiljö – Några funderingar kring rummets betydelse 

                                                 
18 Irene Eriksson, ”Att flytta samman – Det integrerade folk- och skolbibliotekets möjligheter och 
problem”, Skolbibliotek i fortsatt medvind – Fler idéer och modeller (Lund, 2002), s. 132.  
19 Library Buildings in a Changing Environment, red. Marie-Francoise Bisbrouck (München, 2001), s. 157. 
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lyft fram vilken stor inverkan det fysiska rummet har på elever som vistas i ett 

skolbibliotek. Författaren går steg för steg igenom de olika delar som tillsammans bygger 

upp ett biblioteks fysiska miljö. Förutom att gå igenom de olika delarna så beskriver 

Ekström också hur delarna skulle kunna förändras; så att de skulle inspirera till lärande 

ännu mer.  

 

I avhandlingen Rummet och människans rörelser diskuteras hur människans 

kroppsrörelser påverkas av arkitekturens former och rum. En aspekt som tas upp i 

avhandlingen är vilken betydelse våra kroppsrörelser kan ha för vårt sätt att använda 

rummen.20 Bokens författare nämner i förordet att hon upplever det som besvärligt att gå 

rakt fram eftersom detta medför att man måste koncentrera sig på att nå sitt mål utan 

avvikelser, vilket göra att uppmärksamheten åt sidorna avtrubbas och att man tröttnar på 

att koncentrera sig efter ett tag. När vi människor däremot rör oss på ett mer avslappnat 

sätt upplever vi detta som angenämt eftersom detta medför lite arbete samt att det medför 

att vi kan ägna vår uppmärksamhet åt omvärlden. Man kan alltså säga att det är väsentligt 

för en persons välbefinnande och bekvämlighet att personen i fråga får röra sig på ett 

avslappnat sätt när han eller hon befinner sig i ett rum. Det är följaktligen viktigt att en 

fysisk miljö är anpassad på det sättet att människor känner att de kan slappna av när de 

befinner sig i denna miljö.  

 

En annan aspekt av arkitekturpsykologi som författaren Inger Bergström tar upp är 

diskussionerna om arkitekturens konstnärliga värden, som på senare tid till största delen 

har utgått från visuella egenskaper. Men när ämnet, enligt Bergström, diskuteras på detta 

sätt tar man inte hänsyn till att vi människor befinner oss i mellanrummet mellan det 

byggda och att vi där upplever arkitekturen med hela kroppen, och under en växelverkan 

mellan rörelse och vila.21 Detta innebär att människan växlar mellan att röra sig och att 

vila när han eller hon vistas i ett fysiskt rum. Med tanke på detta är det grundläggande att 

                                                 
20 Inger Bergström, Rummet och människans rörelser (Göteborg, 1996). 
21 Ibid., s. 11.      
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en fysisk miljö delvis består av platser och utrymmen där de kan vila, och delvis av 

platser och utrymmen där de kan röra på sig. Bergström nämner också att funktionell 

arkitektur känns igen på att man känner sig tillfreds när man går in i det aktuella rummet 

och går runt där. Att man hittar i lokalen är också viktigt.22 

 

I avhandlingen Rummet som resurs för förändringsarbete beskrivs några aspekter som 

har att göra med rummet som arbetsmiljö; bl.a. hälsa, säkerhet, och det dynamiska 

förhållandet mellan rummet och de handlingar som utförs där.23 Jag anser att detta kan 

användas som grund för min studie eftersom en studiemiljö kan sägas räknas som en 

arbetsmiljö. Författaren till avhandlingen Göran A. Lindahl tar i sitt diskussionskapitel 

upp det han anser är grundförutsättningen för en god arbetsmiljö – nämligen att den är 

hälsosam och säker, men samtidigt funktionell, trevlig och stimulerande. Lindahl nämner 

även att estetiska aspekter som färg, form och upplevelse av rummet som helhet har 

psykologisk betydelse för hur man uppfattar sin arbetsmiljö.24 

 

Arkitekturpsykologi är ett relevant område för mig eftersom jag kommer att belysa 

studenters känslor i samband med studier och andra aktiviteter i UB:s och 

Skogsbibliotekets fysiska rum. Man kan säga att studiemotivation är en sorts känsla; och 

med tanke på detta är det, enligt min mening, väsentligt för mig att ta upp området 

arkitekturpsykologi.  

2.1.1.1.1 Rummets betydelse för studiemotivation 

Med tanke på att jag kommer att inrikta mig väldigt mycket mot studiemotivation i min 

uppsats så anser jag att det är väsentligt att ta upp ämnesområdet ”rummets betydelse för 

studiemotivation”; detta område är nämligen den underavdelning av arkitekturpsykologi 

som specifikt behandlar rummets betydelse för studier och studiemotivation. I min 

                                                 
22 Bergström, s. 25. 
23 Göran A. Lindahl, Rummet som resurs för förändringsarbete (Göteborg, 2001). 
24 Ibid., s. 112. 
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uppsats är jag intresserad av att ta reda på vilka känslor som kan finnas i samband med 

studerande på forskningsbibliotek och hur dessa kan påverka studiemotivationen.  

 

I Magisteruppsatsen Skolbiblioteket som socialt rum – Om skolbibliotekets placering och 

utformning25 kan man läsa om vikten av att ett bibliotek är placerat och utformat på ett 

sätt så att så många elever som möjligt får tillgång till det; detta ökar lärande och 

samarbete mellan elever. Om ett bibliotek är utformat så att det ökar lärande ökar detta 

även, enligt min mening, elevernas studiemotivation.  

 

Skolbibliotek i fortsatt medvind – Fler idéer och modeller är en samling av 20 artiklar där 

skolbibliotekens roll diskuteras.26 I den första artikeln kan man läsa att ett välfungerande 

skolbibliotek har samma mål som skolan, har ett mediebestånd som är anpassat till lärares 

och elevers behov, har tillgång till den nya tekniken och har ett bra läge i förhållande till 

skolan.27 Detta är en intressant grund till min uppsats eftersom ett välfungerande 

universitetsbibliotek också ska följa dessa kriterier.  

 

I artikeln ”Det rör(l)iga skolbiblioteket” kan man läsa att ett skolbibliotek ska vara 

flexibelt; det vill säga det ska vara lyhört inför förändringar som sker i samhället och i 

undervisningen.28 Ett universitetsbibliotek som inte ”hänger med” i samhälls- och 

undervisningsutvecklingen skulle aldrig kunna tillgodose de behov som bibliotekets 

användare har. Eftersom utvecklingen inom ovan nämnda områden går så fort som den 

gör så är det viktigt att ett universitetsbibliotek håller sig à jour med vad som händer; och 

anpassar sin verksamhet efter de förändringar som sker. Detta gör att biblioteket i fråga 

                                                 
25 Nina Halden Rönnlund, Skolbiblioteket som socialt rum – Om skolbibliotekets placering och utformning 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks- och 
informationsvetenskap/bibliotekshögskolan i Borås, 2002:88). 
26 Skolbibliotek i fortsatt medvind – Fler idéer och modeller (Lund, 2002). 
27 Christer Holmqvist och Birgitta Wallmark, ”Skolbiblioteket behövs”, Skolbibliotek i fortsatt medvind – 
Fler idéer och modeller (Lund, 2002), s. 7. 
28 Ann Wiklund, ”Det rör(l)iga skolbiblioteket”, Skolbibliotek i fortsatt medvind – Fler idéer och modeller 
(Lund, 2002), s. 14. 
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blir ett användarvänligt bibliotek. Idag är det särskilt viktigt för universitetsbiblioteken att 

vara lyhörda inför förändringar som sker i den tekniska utvecklingen (eftersom dagens 

studenter kräver och förväntar sig att biblioteken ska tillhandahålla den senaste tekniken). 

 

Din guide till effektiva studier beskriver hur viktigt det är att finna rätt material, läsa 

effektivt, och att vara strukturerad, kreativ och motiverad när man studerar.29 En 

avgörande faktor för studiemotivationen är det fysiska rummet - ljus som lyser upp utan 

att störa, väggar som är ljudisolerade på ett effektivt sätt, utrymmen som varken känns 

trånga eller kala, en lämplig mängd konst och växter och andra funktionella rumsliga 

faktorer kan spela en avgörande roll för hur strukturerad, motiverad och kreativ en 

student känner sig när han eller hon använder biblioteket som studieplats. Med en lämplig 

(eller lagom) mängd konst och växter menar jag att det, enligt min mening, varken finns 

för få eller för många växter och konstverk i ett utrymme.  

 

I avhandlingen Vad betyder skolhuset? undersöker författaren Ann Skantze hur 

skolelever upplever skolans fysiska miljö. Skantze menar att elever upplever det fysiska 

rummet i relation till handlingar; som t.ex. att ta sig igenom skolan, att vara självständig, 

att ta ansvar, och att få kontroll över handlingar och omgivningar.30 Skantze har kommit 

fram till att skolbarn skapar mening av den fysiska miljön med hjälp av alla sina sinnen; 

och att olika känslor och stämningar knyts till miljön.31 Författaren menar alltså att det 

finns en koppling mellan fysisk miljö och sinnesstämningar.  

 

Eleverna påverkas alltså av det fysiska rummet känslomässigt; och dessa känslor 

påverkar i sin tur hur eleverna upplever det att ägna sig åt skolarbete på ett bibliotek. 

Skantze tar även upp hur det fysiska rummet kan relateras till skolelevers strävan att 

utvecklas och att lära sig mer. Vad gäller lärandet så är biblioteket en viktig resurs. Man 

kan säga att människan blir mogen (ansvarsfull, självständig, handlingskraftig och så 

                                                 
29 Peter Marshall, Din guide till effektiva studier (Malmö, 2000). 
30 Ann Skantze, Vad betyder skolhuset? (Stockholm, 1989). 
31 Ibid., s. 134. 
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vidare) genom lärande. Med andra ord så är biblioteket en viktig plats eftersom det har 

betydelse för elevers/studenters utveckling.  

 

I litteraturen om arkitekturpsykologi poängteras det hur viktigt det är att låntagarna 

upplever biblioteket som en mötesplats och en viloplats; en mötesplats där de kan slappna 

av och umgås och en viloplats där de kan ta det lugnt och ”bara vara”. Detta kan ju ge ett 

välbehövligt avbrott från studier; samtidigt som det kan inspirera till studerande.  

 

Michael Dewe har i Planning and Designing Libraries for Young People beskrivit 

principerna, processen och praktiken kring planerandet och utformandet av 

skolbibliotek.32 Dewe anser att betydelsen av hur man kan använda rummet ofta har 

förbisetts. För en skola är det viktigt att man använder bibliotekets fysiska rum på ett så 

effektivt sätt som möjligt eftersom att biblioteket är en del av undervisningsresursen.33 

2.2 Det fysiska rummets betydelse 

Belysning och utrymme är viktiga aspekter av ett forskningsbiblioteks fysiska miljö. En 

bra belysning, inte för ljus och inte för mörk utan anpassad till att få låntagarna att trivas i 

lokalen, uppmuntrar till studerande och umgänge just eftersom den framkallar trivsel hos 

låntagarna.  

Det är även viktigt att utrymmet varken är för trångt eller för kalt. Ett trångt utrymme 

bidrar till obehag bland annat eftersom det blir svårare att ta sig fram i ett trångt 

utrymme; och eftersom utrymmet kan ge en viss känsla av ”kvävning”. Ett kalt utrymme 

kan ge ett intryck av att biblioteket i fråga inte har så mycket att erbjuda (dagens 

stressade och otåliga människor vill ha en snabb överblick över vad som erbjuds).  

Något som påverkar människans upplevelse av biblioteket är den tystnad som råder där. 

Denna tystnad både avgränsar och ger lugn och ro. Den inspirerar även till kreativt 

tänkande och funderande i och med att den sluter in besökaren i en ”egen värld”. 
                                                 
32 Dewe, s. xiii. 
33 Ibid., s. 1. 
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Tystnaden samverkar med ljuset på det sättet att ljuset hjälper till att hålla besökaren alert 

och mottaglig för insupandet av kunskap.  

 

Även växter och konst påverkar hur ett bibliotek upplevs. Man kan säga att de ”lättar 

upp” bibliotekslokalen på det sättet att de främst finns där för att ge besökarna ”fröjd för 

deras ögon”. Med andra ord så ger växterna och konstverken besökarna något som inte 

bara har med intellektuell stimulans att göra; dessa aspekter stimulerar även människan 

på ett estetiskt plan.  

 

Ytterligare en aspekt av ett biblioteks fysiska rum som kan påverka en besökare är 

bekvämlighetsaspekten (stolarna, fåtöljerna, sofforna, med mera). Enligt min mening har 

denna aspekt stor betydelse i och med att en bekväm stol till exempel kan öka studie- 

motivationen; medan en obekväm sådan kan ha en motsatt effekt.  
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3. Metod 
I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att söka 

svar på mina forskningsfrågor. Mitt underlag består av tidigare forskning, intervjuer och 

observationer. 
3.1 Urval  
 
Här beskriver jag de olika urval och begränsningar som jag har gjort. Jag kommer först 

att ta upp hur jag har sorterat bland den tidigare forskningen. Sedan kommer jag att 

redogöra för de urval som jag gjort av bibliotek och av intervjupersoner.  

3.1.1 Urval av bibliotek 
 
Jag har valt att skriva om Umeå universitetsbibliotek och Skogsbiblioteket därför att jag 

vill belysa den fysiska miljön och studiemotivation på forskningsbibliotek. Jag kommer 

endast att skriva om den del av UB som kallas Huvudbiblioteket. En orsak till mitt val av 

UB och Skogsbiblioteket är att jag arbetar som biblioteksstudent på de biblioteken. Dessa 

arbeten ger mig möjlighet att iaktta studenter då de använder sig av biblioteken. Jag 

kommer delvis att använda mig av detta personalperspektiv då jag gör mina analyser. Ett 

annat perspektiv som ska användas är mitt studentperspektiv; jag har i flera års tid varit 

student vid Umeå universitet - och har då ofta använt mig av UB:s resurser.  

3.1.2 Urval av intervjupersoner 
 

Jag har intervjuat studenter som nyttjar de båda biblioteken som studieplatser. Jag har 

även intervjuat en del av UB:s och Skogsbibliotekets personal. De studenter som jag har 

intervjuat har varit mellan 20 och 35 år gamla (denna åldersgrupp är den vanligaste bland 

Umeå universitets och SLU:s studerande). Jag har intervjuat både nyblivna studenter och 

mer rutinerade för att få en bred uppfattning om studenternas upplevelse av det fysiska 

rummet.  
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Jag har, som nämns ovan, även intervjuat några personer ur personalen på de båda 

biblioteken eftersom jag även har velat analysera användarvänligheten och det fysiska 

rummet ur personalens perspektiv. Personalens perspektiv är ju ett annat än studenternas; 

och de har förmodligen fler åsikter om användarvänlighet och det fysiska rummet än vad 

studenterna har. Jag har med andra ord velat ta med båda gruppernas perspektiv i mina 

analyser. Anledningen till detta är att jag har velat få mig en så heltäckande bild som 

möjligt av åsikterna om bibliotekens användarvänlighet och fysiska miljö. Jag har 

intervjuat tre personer ur UB:s personal och fem personer som brukar använda sig av UB 

som studieplats. Tre av Skogsbiblioteks anställda och tre studenter som brukar studera på 

detta bibliotek har intervjuats.  

 

Ett större antal intervjupersoner hade förmodligen gett mig en ännu mer heltäckande bild 

av synen på användarvänlighet och de fysiska miljöerna på de båda biblioteken; men 

eftersom jag valt att intervjua personer från fyra olika grupper så har jag gjort den 

bedömningen att det skulle ha tagit för lång tid att genomföra fler intervjuer. Jag har 

istället sett till att skapa en spridning av yrkesbefattningar och studerade ämnen. Mina 

intervjupersoner är anonyma. 

3.2 Observationer 

 
För att få mig en så tydlig bild av UB:s och Skogsbibliotekets fysiska rum som möjligt så 

har jag observerat de fysiska miljöerna på dessa bibliotek, och då gjort anteckningar. 

Dessa anteckningar har behandlat hur miljön ser ut; och vilka för- och nackdelar som har 

kunnat tänkas finnas i miljöerna utifrån ett användarvänlighetsperspektiv. När jag sedan 

har analyserat anteckningarna har jag även undersökt kartor över biblioteken.   

 

Carol A. Bailey skriver i sin metodbok A Guide to Field Research att det är viktigt att 

man som observatör använder fler sinnen än sin syn då man gör sin undersökning.34 

Bailey anser att det är viktigt att observera en miljös belysning eftersom hon anser att 

belysningen bidrar mycket till att skapa en atmosfär i rummet. Andra viktiga 

atmosfärskapande aspekter som tas upp i A Guide to Field Research är färger och ljud. 
                                                 
34 Carol A. Bailey, A Guide to Field Research (Thousand Oaks, 1996), s. 65. 
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Bailey belyser vikten av att som observatör lägga märke till om färgerna är neutrala eller 

inte; om de är lugnande eller om de sticker ut på något sätt; och vilket syfte de kan tänkas 

ha. 

 

Vad gäller ljudaspekten så påpekar Bailey att man som observatör ska lyssna noga efter 

bakgrundsljuden. En annan viktig aspekt som ska tas med i observationerna är de objekt 

som finns i miljöerna; som till exempel växter, möbler, bokhyllor, konstverk med mera. 

Är objekten funktionella eller dekorativa, eller både och? Vilket skick är de i? Vilken 

sorts atmosfär skapar de? Bailey skriver att det är väsentligt att man som forskare inte 

bara tar med sina egna intryck av den fysiska miljöns påverkan – utan att man även tar 

med andra människors åsikter om detta ämne.35  

 

Jag har i stort sett endast observerat det fysiska rummet. Detta därför att jag anser att jag 

har fått tillräckligt med information om hur studenterna upplever miljön då jag gjort mina 

intervjuer. Den aspekt av mänskligt beteende som jag har observerat är trivsel i samband 

med studerande. Jag utövade dold observation. Detta därför att bibliotekens användares 

beteenden skulle kunna bli onaturliga om de skulle veta att jag observerade dem. Jag har 

förutom att betrakta UB:s och Skogsbibliotekets fysiska miljöer även lyssnat efter vilka 

ljudnivåer som funnits i de olika delarna av biblioteken. Jag har även noterat hur ljuset 

har sett ut och vilken sorts färger som funnits i de olika utrymmena. Också objekten i 

miljöerna har observerats och analyserats. 

3.3 Intervjuer 

 
När jag har utfört intervjuerna har jag antecknat det som intervjupersonerna har sagt. Jag 

bandade inte intervjuerna eftersom jag ansåg att jag inte skulle förlora information som 

jag behövde om jag enbart antecknade. Det kan dessutom upplevas mindre nervöst för en 

intervjuperson om den som intervjuar antecknar istället för att spela in. Ännu en 

anledning är att jag inte är intresserad av vad personerna exakt har sagt ord för ord. Jag 

har använt mig av färdiga frågemallar när jag har gjort mina intervjuer.36 Jag har även 

                                                 
35 Bailey, s. 66f.  
36 Se bilaga 6-9. 
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ställt en mängd olika följdfrågor. Vilka följdfrågor som jag har ställt har varit beroende 

av vad mina intervjupersoner har svarat på de olika frågorna. Intervjuerna har varat i ca. 

en timme.  

 

När jag skrev mina intervjumallar delade jag upp dem i några olika avsnitt; nämligen 

”bakgrund”, ”nutid”, ”service”, ”studerande”, ”fysisk miljö” och ”tillägg” (mallen som 

gäller studenterna) och ”bakgrund”, ”användarvänlighet” och ”fysisk miljö” (mallen som 

gäller de anställda). Till studenterna ställde jag frågor som hade att göra med deras 

bakgrund, användning av biblioteken, upplevelse av bibliotekens service, hur de anser att 

det fungerar att studera på UB och på Skogsbiblioteket, och deras upplevelse av den 

fysiska miljön på respektive bibliotek. De anställda svarade även de på frågor om deras 

bakgrund; men de svarade också på frågor om vilken betydelse användarvänlighet och 

fysisk miljö har för de två bibliotekens verksamheter.  

 

Steinar Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun olika metoder för att 

analysera intervjumaterial. Han nämner att ett viktigt förarbete till analysen är att göra sig 

av med onödigt material.37 Jag har, då jag utfört min analys, inte tagit med sådana data 

som jag inte anser har tillfört något till undersökningen. En metod för intervjuanalys som 

Kvale tar upp är meningskategorisering. Denna metod innebär att intervjuerna kodas i 

olika kategorier. Med andra ord så reduceras långa uttalanden till enkla kategorier.38  

 

Jag har använt mig av meningskategorisering när jag har analyserat mina intervjusvar. 

Jag har gjort detta för att få en bra sammanfattande överblick över de svar som mina 

intervjupersoner har gett mig. När jag analyserat har jag undersökt de fyra olika 

grupperna (UB:s anställda, studenterna som studerar på UB, Skogsbibliotekets anställda 

och studenterna som använder detta bibliotek som studieplats) var för sig. Rent konkret 

har denna metod inneburit att jag har sammanfattat och jämfört intervjusvaren, och sedan 

”buntat ihop dem” i olika kategorier; och i och med det har jag fått fram de bitar av 

intervjusvaren som jag har funnit mest intressanta. Dessa kategorier är ”åsikter om 

                                                 
37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 171. 
38 Ibid., s. 174. 
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bibliotekets service” och ”åsikter om bibliotekets fysiska miljö” (studenterna) och 

”användarvänlighet i teori och praktik” och ”den fysiska miljön i teori och praktik” (de 

anställda). 

 

Kvale beskriver även metoden meningstolkning. Denna metod innebär att forskaren går 

utöver struktureringen av de påtagliga innebörderna i en text till djupare och mer eller 

mindre spekulativa tolkningar av texten.39 Även denna metod har använts; detta för att en 

så nyanserad tolkning som möjligt skulle kunna utföras. När jag har använt mig av denna 

metod så har jag utgått från de kategorier som jag nämnde ovan. Jag har då gått från att 

göra rena konstateranden till att göra mer spekulativa och djupgående analyser av 

kategorierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Kvale, s. 174f.  
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4. Resultat och analyser 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten av mina observationer och mina 

intervjuer. Jag kommer att börja med att redovisa resultaten från mina observationer; och 

kommer då först ta upp UB, och sedan Skogsbiblioteket. Jag kommer sedan i 

intervjudelen av det här kapitlet att presentera mina intervjupersoner, ta upp olika 

kategorier som jag anser att man kan se i mina intervjusvar, och göra meningstolkningar 

av dessa kategorier  

4.1 Observationer 

 
Här kommer jag att redovisa resultatet av de observationer som jag har gjort på Umeå 

universitetsbibliotek och på Skogsbiblioteket. Jag kommer att ta upp de två biblioteken 

var för sig. De aspekter av de fysiska miljöerna som jag ska belysa är: Utrymme, 

studieplatser, datorer, belysning, ljudnivå, växter, konstverk, färger och bekvämlighet.  

4.1.1 Umeå universitetsbibliotek 
 

De delar av Huvudbiblioteket som jag har observerat är: Studiesalen, den nya lånehallen, 

kursbokssamlingen, röda rummet, grupprummen och forskarrummet på entréplanet, 

resurslabbet, våningen ovanför entréplanet, och de delar av magasinet som kan användas 

som studieplatser. Jag har funnit att bibliotekets besökare överlag trivs i UB:s lokaler. Jag 

har även funnit att färgerna på UB till största delen är neutrala (de sticker inte ut). Jag 

kommer att nämna en plats där detta inte är fallet senare.  

4.1.1.1 Studiesalen 

Studiesalen ligger på den nya lånehallens ena sida. Den tar upp en stor yta, och innehåller 

förutom en stor mängd facklitteratur grovt uppdelade efter SAB-systemet även en 

statistik-, en juridik-, en REF- och bibliografi- och en läromedelssamling.40  

 

                                                 
40 Se bilaga 1-2. 
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Studiesalen tar, som nämndes ovan, upp en väldigt stor yta. Den är det utrymme på UB 

där det finns mest plats för studenterna att studera. Jag upplever salen som en väldigt 

öppen yta; det finns gott om plats mellan de objekt som finns där. Det är dessutom, i 

vissa delar av salen, väldigt högt i tak. Det finns både många egenstudieplatser och 

grupparbetsplatser; men när jag gjorde mina observationer i studiesalen tyckte jag att 

fördelningen mellan dessa var ojämn - det verkade finnas betydligt fler egenstudieplatser 

än grupparbetsplatser. Jag lade märke till att det skulle kunna rymmas ett par gruppbord 

till på två ställen; den nybyggda delen där Mirror Digital Clock hänger, och utrymmet 

intill denna del (mellan språkvetenskapen, litteraturvetenskapen och konstvetenskapen, 

och REF-avdelningen). Däremot finns det, enligt min mening, en lämplig mängd 

egenstudieplatser i studiesalen. Mirror Digital Clock är ett konstverk som består av 

rektangulära speglar som hänger i taket. Dessa speglar bildar tillsammans siffror som ser 

ut som de siffror som brukar finns på digitala klockor. 

 

Det finns ganska många datorer i studiesalen; ett datorlabb, ett par runda bord med några 

tillhörande datorer som finns utspridda, och ett par stycken uppsatta på några hyllsidor. 

Man kan se en stor skillnad vad gäller denna aspekt av den fysiska miljön efter 

ombyggnaden – det finns betydligt fler datorer. Men eftersom studiesalen har så pass 

många öppna ytor så anser jag att det skulle kunna rymmas ännu fler. En plats som jag 

anser skulle rymma fler datorer är det tidigare nämnda utrymmet mellan 

språkvetenskapen, litteraturvetenskapen och konstvetenskapen, och REF-avdelningen. 

Det finns redan två datorer där; men eftersom ytan är så pass öppen anser jag att ett runt 

bord med tillhörande datorer skulle rymmas där också. Det finns ett par gruppbord som är 

”insprängda” mellan hyllorna. Vissa har persondatorer, andra inte. Enligt min mening 

vore det bra om fler av dessa bord skulle ha datorer; eftersom studenter mer och mer 

använder sig av datorer när de studerar.  

 

Vad gäller det tidigare nämnda datorlabbet så är det tyvärr, enligt min mening, lite 

”bortgömt” i och med att det ligger längst ner från informationen (det finns förmodligen 

många studenter som inte ens vet att det existerar). Något som skulle kunna avhjälpa 

detta problem skulle kunna vara tydligare skyltning – en skylt vid ingången till 
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studiesalen skulle vara bra. Något annat som skyltas otydligt är studiesalens toaletter och 

magasinet. Även i detta fall föreslår jag tydliga skyltar vid ingången.  

 

Studiesalens belysning är bra på det sättet att den skapar ett funktionellt studieklimat; på 

flera olika sätt. Den öppna ytan kombinerad med den ganska stora mängd fönster som 

finns i lokalen ger en belysning som passar bra då man studerar. Det faktum att det 

dessutom finns takfönster där det är högt i tak gör belysningen ännu behagligare på dessa 

platser. Det finns en lampa vid varje egenstudieplats. Ljudnivån är lagom (inte för hög, 

men ändå inte tyst) på de flesta ställen i studiesalen. De undantag som finns är den tysta 

nivån i datorlabbet och den ganska höga nivån vid ingången, vid REF- och 

bibliografisamlingen, och vid läromedelssamlingen. 

 

Det finns många växter i studiesalen; särskilt vid ingången där en del av golvet är 

tegelprytt. Man kan se ett par olika konstverk i studiesalen. Dessa är utspridda på ett bra 

sätt; men tyvärr är de inte så synliga. Till exempel så finns det nog många som inte vet att 

Mirror Digital Clock existerar. En lösning på detta skulle kunna vara en tydlig skylt där 

det skulle kunna stå till exempel ”Titta upp!” (föreslaget av en av dem som jag har 

intervjuat). Det kan även vara så att många aldrig har sett de stora guldramsförsedda 

porträtten som finns vid geografin. En lösning på detta skulle kunna vara att flytta dessa 

till en plats där de syns bättre. Stolarna i studiesalen är bekväma och funktionella. Det 

finns även ett par sköna fåtöljer utspridda, som passar bra till läsning.  

4.1.1.2 Den nya lånehallen, kursbokssamlingen och röda rummet 

Lånehallen (informationen) är den nybyggda platsen dit man först kommer när man går 

in till UB; kursbokssamlingen är den samling där bibliotekets kursböcker finns; och röda 

rummet är den plats där ett exemplar av varje kursbok finns som referensexemplar (man 

kan endast läsa dessa böcker i detta rum).41  

 

Lånehallen är även den en lokal som jag upplever som en öppen yta. Jag upplevde 

däremot inte kursbokssamlingen och röda rummet som lika öppna ytor; det är ganska 

trångt mellan hyllorna och de övriga objekt som finns i de miljöerna. Det finns gott om 
                                                 
41 Se bilaga 2.  
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studieplatser i röda rummet. I kursbokssamlingen finns det en söktårta (ett runt bord med 

tillhörande datorer) och ett bord där man kan grupparbeta. Enligt min mening skulle det 

rymmas en till söktårta och ett till gruppbord där. Däremot anser jag att det finns ett 

lämpligt antal datorer i lånehallen; både sådana som man kan sitta och stå vid. Man kan 

se flera skyltar vid informationen; men jag anser att dessa skulle kunna vara mycket 

tydligare – och att de skulle kunna placeras på en mer synlig plats.  

 

Belysningen i lånehallen är mycket bra; bland annat på grund av att lånediskarnas vita 

färg lyser upp utrymmet. Belysningen är funktionell även i kursbokssamlingen och 

särskilt i röda rummet; detta därför att det finns många fönster där. Även här finns det en 

lampa per studieplats. Ljudnivån är hög i lånehallen och i kursbokssamlingen; men detta 

är naturligt eftersom dessa utrymmen är sådana utrymmen som besökare hela tiden 

passerar igenom. I röda rummet är det däremot tyst.  

 

Jag anser att det finns en lämplig mängd växter och konstverk i lånehallen, i 

kursbokssamlingen och i röda rummet. Några färger som ”sticker ut” jämfört med UB:s 

övriga färger är de klara färger som fåtöljerna under trappan i lånehallen har. Stolarna, 

fåtöljerna och sofforna i de ovan nämnda utrymmena är överlag bekväma och 

funktionella; men fåtöljerna i röda rummet är, enligt min åsikt, obekväma och därigenom 

svåra att sitta och läsa i.  

4.1.1.3 Grupprummen, forskarrummet och resurslabbet  

Det finns ett par grupprum i anslutning till kursbokssamlingen, och ytterligare några 

stycken på våningen ovanför entréplanet. Forskarrummet och resurslabbet ligger även de 

i anslutning till kursbokssamlingen; och de är särskilt avsedda för forskare respektive 

funktionshindrade.42  

 

De ovan nämnda utrymmena är ganska lämpligt möblerade; förutom grupprummen som, 

enligt min mening, känns ganska trånga. Det finns många egenstudieplatser i 

forskarrummet. Grupprummen erbjuder ganska många studieplatser. Det är även möjligt 

att grupparbeta i rummet mellan kursbokssamlingen och resurslabbet. Varje grupprum 
                                                 
42 Se bilaga 2 och 4. 
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har en egen stationär dator; och resurslabbet har två datorer som är särskilt anpassade för 

funktionshindrade.  

 

Belysningen är, enligt mig, studievänlig i grupprummen, i forskarrummet, i resurslabbet 

och i rummet mellan kursbokssamlingen och resurslabbet. Även i forskarrummet finns 

det lampor till varje studieplats. Forskarrummet har dessutom många stora fönster. 

Däremot upplevde jag att grupprummens fönster inte var tillräckligt stora/många. 

Ljudnivån i ovanstående rum är tyst (grupprummen, forskarrummet och resurslabbet) 

respektive lagom (rummet mellan kursbokssamlingen och resurslabbet).  

 

Jag anser att det är tråkigt att det inte finns några växter i rummet mellan 

kursbokssamlingen och resurslabbet. Rummet har en ganska öppen yta; och med tanke på 

det skulle det kunna rymmas ett par växter där. Vad gäller konstverken så tycker jag att 

det finns en lämplig mängd av dem. Stolarna och sofforna är bekväma.  

4.1.1.4 Våningen ovanför entréplanet och magasinet 

Våningen ovanför entréplanet består bland annat av två läsesalar, ett datorlabb och ett 

stort rum med grupparbetsplatser. Magasinet ligger en våning under entréplanet. Det är 

där de flesta av UB:s böcker finns.43  

 

Även dessa utrymmen upplevs som ganska lämpligt möblerade. Det finns många 

egenstudieplatser i läsesalarna, och även två stycken i magasinet. Man kan se ganska 

många grupparbetsplatser på våningen ovanför entréplanet, och ett par stycken i 

magasinet. Dock vore det bra med fler grupparbetsplatser i magasinet; särskilt vid 

barnböckerna (där finns det nämligen plats). Det finns ganska många datorer i 

datorlabbet; men, enligt min mening, så vore det bra om det skulle finnas en dator vid 

grupparbetsplatserna på våningen ovanför entréplanet också. I magasinet kan man se flera 

datorer; utspridda på det sättet att de finns i närheten av de platser där man kan sitta och 

studera.  

 

                                                 
43 Se bilaga 3-4. 
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Belysningen är välfungerande i dessa utrymmen. Även vid dessa egenstudieplatser finns 

det en lampa vid varje plats. Den stora mängden fönster på tredje våningen (våningen 

ovanför entréplanet) skapar ett bra ljusklimat.  Ljudnivån är tyst i läsesalarna och i 

magasinet, och ganska hög i datorlabbet och vid grupparbetsplatserna på våningen 

ovanför entréplanet.  

 

Den stora mängden växter vid grupparbetsplatserna på tredje våningen skapar en trevlig 

atmosfär. Eftersom att det inte finns några växter alls i magasinet tycker jag att det vore 

trivsamt med några stycken (plast)växter där. Vad gäller tredje våningen har jag inga 

anmärkningar på antalet konstverk. Däremot anser jag att det vore trevligt med några i 

magasinet. Stolarna och sofforna på tredje våningen och i magasinet är alla bekväma och 

funktionella; utom några fåtöljer i magasinet och några bänkar och stolar vid 

grupparbetsplatserna. Fåtöljerna är samma fåtöljer som de tidigare nämnda som finns i 

röda rummet. Stolarna och bänkarna är av trä och ganska hårda.  

4.1.2 Skogsbiblioteket  
 

De delar av Skogsbiblioteket som jag har observerat är: Informationen, grupprummen 

(LRC – Learning Resource Center), den tysta läsesalen, bokskogen (salen där de flesta av 

Skogsbibliotekets böcker och tidskrifter finns), kursbiblioteket, datasalen, och de övriga 

öppna ytorna som finns i biblioteket.44 Jag har funnit att färgerna är neutrala i alla delar 

av biblioteket; och att de studenter som studerar där tycks trivas.  

4.1.2.1 Utrymme, studieplatser och datorer 

Skogsbiblioteket har relativt öppna ytor. Det finns ganska många grupparbetsplatser (i 

LRC, i kursbiblioteket, i bokskogen, och i de övriga öppna ytorna som finns i biblioteket) 

och egenstudieplatser (i läsesalen, i bokskogen och i de övriga öppna ytorna som finns i 

biblioteket). Jag anser att det finns platser där fler grupparbetsplatser skulle rymmas. 

Dessa är bokskogen, ytan vid statistiken, och utrymmet mellan grupprummen med 

fönster och kopieringsrummet. Det är bra att det finns så pass många datorer i Skärmen 

(datasalen), och att det finns några datorer lämpligt utspridda i biblioteket; men jag anser 

                                                 
44 Se bilaga 5.  
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att de allmänna datorerna (de som inte kräver en SLU-inloggning) är för få. Dessutom 

vore det bra om det skulle finnas en stationär dator i varje grupprum (förutom i det 

grupprum där det redan finns en sådan). Vad gäller bibliotekets skyltning så tycker jag att 

kursbiblioteksskylten är tydlig; men det vore bra om även de andra delarna av biblioteket 

kunde skyltas lika tydligt. Även här föreslår jag tydliga skyltar vid informationen.  

4.1.2.2 Belysning och ljudnivå  

Belysningen i biblioteket är överlag funktionell; särskilt på de platser som har fönster – 

men dessvärre är belysningen, enligt min åsikt, mindre bra i de grupprum som inte har 

fönster. Det är nämligen så att det i vissa av rummen bara hänger en lampa i taket. Även i 

detta bibliotek har alla egenstudieplatser en egen lampa. Ljudnivån är tyst i läsesalen, i 

LRC och i bokskogen; samtidigt som den är lagom/hög i de övriga delarna av biblioteket.  

4.1.2.3 Växter, konstverk och bekvämlighet 

Jag anser att det finns ett lämpligt antal växter i Skogsbiblioteket. Men det vore trevligt 

om det skulle finnas fler i de öppna ytor som finns. Jag tycker att konstverken i 

biblioteket är utspridda på ett bra sätt. Stolarna, fåtöljerna och sofforna är bekväma.  

4.2 Intervjuer 

 
Här kommer jag att ta upp resultaten och analyserna av mina intervjusvar. Jag kommer 

att använda mig av meningskategorisering och meningstolkning.  

4.2.1 Presentation av intervjupersoner 
 

Jag har, som tidigare nämndes, intervjuat tre anställda på Umeå universitetsbibliotek. Av 

dessa sitter två av dem i bibliotekets ledning. Den tredje är bibliotekarie. Av de tre som 

jag har intervjuat på Skogsbiblioteket är alla bibliotekarier. Två av de anställda på UB har 

varit anställda ganska kort tid, medan den tredje har varit anställd i ganska många år. Av 

Skogsbibliotekets anställda så har två av dem arbetat på biblioteket ganska länge, medan 

den tredje har arbetat där en kortare tid. 

 



 29 
 

 

Jag intervjuade fem stycken studenter som brukar studera på UB. Två av dessa studerar 

psykologi. En studerar till lärare, och de två övriga studerar juridik och ekonomi. Alla tre 

som använder sig av Skogsbiblioteket som studieplats är jägmästarstudenter. De som 

brukar studera på UB är 20, 21, 22, 25 och 31 år gamla. Tre av dem har studerat på Umeå 

universitet en ganska kort tid, medan de två andra har studerat vid samma universitet en 

längre tid. Jägmästarstudenterna har studerat på SLU i Umeå en ganska kort tid. En av 

dem är 22 år gammal, och de två andra är 23 år gamla. 

4.2.2 Åsikter om användarvänlighet och fysisk miljö 
 

När jag här ska ta upp de olika kategorier som jag har kunnat urskilja i mina intervjusvar 

så kommer jag att behandla de fyra tidigare nämnda grupperna var för sig. Jag kommer 

även att göra mina meningstolkningar här.  

4.2.2.1 Studenterna som använder UB som studieplats 

De kategorier som jag kommer att ta upp här är: ”Åsikter om bibliotekets service” och 

”åsikter om bibliotekets fysiska miljö”.  

4.2.2.1.1 Åsikter om bibliotekets service 

Överlag så tycker studenterna att UB har en bra service. De anser att UB är anpassat till 

deras studerandebehov på ett bra sätt. De flesta tyckte även att det var ganska enkelt att 

hitta inne i biblioteket i början; men det påpekades att det var/är svårt att hitta i 

magasinet, och att det var svårt att finna kursbokssamlingen i början. Något som kan 

hjälpa de nyblivna studenterna att snabbt ”komma tillrätta” på UB är personalens vilja att 

hjälpa dem på bästa sätt; detta anser mina intervjupersoner har varit fallet. 

 

Bibliotekets skyltar är något som de flesta aldrig har lagt märke till. Flera hade, som ovan 

nämndes, svårt att finna kursbokssamlingen i början. Något annat som enligt mina 

intervjupersoner skyltas dåligt är bibliotekets toaletter (det finns inte ens toalettskyltar på 

dörrarna till toaletterna i magasinet). Trots den enligt intervjupersonerna bristande 

skyltningen så anser mina intervjupersoner överlag att det är ganska enkelt att hitta de 

böcker/tidskrifter som de är ute efter; men vissa av dem anser att det är svårt att hitta 

böcker/tidskrifter i magasinet.  
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Något som de flesta av intervjupersonerna klagade på var antalet datorer. De menar 

dessutom att det finns för få att sitta vid, och för få att grupparbeta kring. Det kommer att 

bli en ny datasal ovanför den nya lånehallen inom kort. Förhoppningsvis kommer den att 

minska studenternas upplevelse av brist på datorer. I observationsdelen av mitt resultat- 

och analyskapitel tog jag upp några platser som skulle kunna fyllas på med fler datorer.  

4.2.2.1.2 Åsikter om bibliotekets fysiska miljö 

Intervjupersonerna tycker att UB:s belysning (särskilt lamporna som finns på varje bord 

som är avsett för självstuderande) och ljudnivå är bra. De anser att UB:s lokaler inte är 

trånga (förutom röda rummet) - utan luftiga (särskilt studiesalen). Något annat som 

intervjupersonerna generellt sett tycker fungerar bra på UB är bekvämligheten (stolarna). 

Men det förekom klagomål på stolarna i läsesalarna, på bristen på stolar i magasinet, och 

på bristen på grupprum och grupparbetsplatser. Många av dem jag intervjuade har aldrig 

lagt märke till färgerna på Umeå universitetsbibliotek. Något som de flesta av mina 

intervjupersoner däremot har lagt märke till är konsten och växterna på biblioteket; som 

är aspekter av den fysiska miljön som har ökat deras trivsel. 

 

I stort sett tycker intervjupersonerna att det går bra att studera på UB. Men några av dem 

anser att den enligt dem dåliga ventilationen i röda rummet och i kursbokssamlingen stör 

deras studiemotivation. Annat som stör deras studiemotivation är trängsel i röda rummet 

och i de grupprum som finns på tredje våningen. Flera av intervjupersonerna påpekade att 

det inte är tyst i läsesal 1; både på grund av dålig ljudisolering (det hörs prat från 

grupparbetsplatserna som finns utanför) och en glappande dörr. Däremot anser mina 

intervjupersoner att det är tyst i röda rummet.  

4.2.2.1.3 Meningstolkningar 

Flera av dem som ansåg att det var enkelt att börja använda sig av UB:s tjänster hade fått 

en guidning av biblioteket i deras reguljära utbildning. Av detta kan man utläsa att 

engagemang från utbildningarnas sida ökar studenternas möjligheter att fort lära sig att 

använda UB på ett smidigt sätt. 
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Ett problem som mina intervjupersoner upplever finns på UB är svårigheten att hitta 

böcker i magasinet. Kanske kan den kommande färgkodningen bli en lösning på detta 

problem? En annan möjlig lösning skulle kunna vara de digitala kartor över UB som snart 

ska tas i bruk. Kartorna kommer att vara riktade utifrån respektive dator så att man får en 

korrekt bild av omgivningen från där man befinner sig i biblioteket. I nästa steg kommer 

kartan att kopplas ihop med ALBUM (UB:s bibliotekskatalog) för att visa placeringar av 

böckerna; man kommer alltså direkt kunna se på vilken hylla den önskade boken finns. 

Det faktum att det finns lampor på varje bord som är avsett för självstudier, samtidigt 

som det tydligen finns en brist på grupparbetsplatser tyder, enligt min mening, på att UB 

tidigare har satsat mer på egenstuderande än på grupprum.  

 

Enligt mig så tyder UB:s färgers ”osynlighet” på att biblioteket har färger som är 

neutrala, och inte stör. Enligt Byggforskningsrådet påverkar färger människans 

produktivitet och koncentrationsförmåga.45 Något som man kan utläsa från mina 

intervjusvar är att värme (bristande ventilation), trängsel, brist på datorer och en för hög 

ljudnivå där det egentligen ska vara tyst är aspekter som kan störa de studerandes 

studiemotivation. Aspekter som däremot tycks främja deras studiemotivation är bra 

belysning, högt i tak, tystnad (i röda rummet), lampor på varje bord avsett för 

egenstudier, konsten och växterna, sköna stolar, och datorer som de kan sitta vid.  

4.2.2.2 De anställda på Umeå universitetsbibliotek  

De kategorier som jag ska ta upp här är: ”Användarvänlighet i teori och praktik” och 

”den fysiska miljön i teori och praktik”. 

4.2.2.2.1 Användarvänlighet i teori och praktik 

Användarvänlighet har diskuterats mycket i samband med de senaste årens 

ombyggnationer. Enligt en av mina intervjupersoner så påverkar användarvänlighetens 

kvalité hur pass effektivt biblioteket uppfattas vara; den påverkar även hur pass effektivt 

biblioteket verkligen är. En annan aspekt som påverkar hur pass effektivt UB uppfattas 

vara är bibliotekariernas beteenden och hur pass service minded de är. En metod som 

                                                 
45 Ekström, s. 122. 
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UB:s anställda använder sig av för att förbättra bibliotekets funktionalitet är att ta reda på 

vad användarna tycker (systematiska studier av detta planeras i nuläget).  

 

Ett sätt att göra detta är att göra ”fältstudier”; det vill säga att bibliotekarierna studerar 

och iakttar låntagarna när de arbetar. Att ta reda på vad låntagarna tycker är, enligt mina 

intervjupersoner, mycket viktigt i och med att deras informationsbehov förändras allt 

snabbare. Eftersom UB:s personal vill att användarna ska kunna använda sig av 

bibliotekets tjänster på ett så enkelt sätt som möjligt diskuteras det nu bland annat hur 

man ska kunna göra webben mer användarvänlig på olika sätt. 

 

Enligt en av mina intervjupersoner genomsyrar användarvänligheten hela bibliotekets 

verksamhet; och denna fråga är något man arbetar mycket med. Med andra ord står 

användaren i fokus för bibliotekets verksamhet; det är ju användarna som UB är till för, 

och det ingår i bibliotekets uppdrag att vara så bra som möjligt på att tillgodose 

användarnas behov.  

 

Något som gjordes för att öka användarvänligheten när studiesalen byggdes om var att 

man höjde lanterninen (en fönsterförsedd uppbyggnad på taket avsedd till att belysa 

studiesalens interiör)46 en meter upp. Man byggde även fler grupprum och placerade ut 

fler datorer. En tanke med ombyggnaden var att man nu skulle tillgodose användarnas 

olika behov på ett ännu bättre sätt; till exempel så ska användarna nu både kunna sitta 

ensamma och tillsammans med andra när de studerar. Det ska även finnas platser där 

användarna ska kunna prata med varandra (UB är bland annat tänkt som en mötesplats). 

En annan anledning som låg bakom ombyggnaden var det faktum att användarnas 

beteende har förändrats på senare tid; till exempel så används datorer mer och mer. 

Ombyggnationen av studiesalen gjordes utifrån ett användarperspektiv. Det blev även 

mer konst i studiesalen efter ombyggnaden.  

4.2.2.2.2 Den fysiska miljön i teori och praktik 

Man har utgått från användarperspektivet när man har planerat hur UB:s lokaler ska se ut; 

man har till exempel öppnat bibliotekets magasin mer och mer. Då man byggt om på 
                                                 
46 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=237606&i_word=lanternin 2008-05-05 kl. 07.54. 
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senare tid har man begränsats av de bärande väggar och pelare som finns i biblioteket. 

Man har velat höja taket på vissa ställen i biblioteket; men eftersom detta skulle kosta för 

mycket har detta inte blivit av.  

 

Snart kommer även en återlämningsautomat att tas i bruk på UB; något som kommer att 

innebära att låntagarna kommer att få ett kvitto på vad de återlämnat. Något annat som 

snart kommer att tas i bruk på UB är ett nytt tidskriftsrum där de senaste numren av vissa 

tidskrifter kommer att skyltas. Detta rum kommer att finnas ovanför den nya lånehallen. 

Även nya grupprum kommer att finnas ovanför denna lånehall, och, som tidigare 

nämndes, en ny datasal. Anledningen till att det ska bli en till datasal är att den datasal 

som finns ovanför kursbokssamlingen har varit smockfull så ofta (många användare har 

påpekat att de skulle vilja ha fler datorer på biblioteket). 

 

Det diskuteras ifall UB:s grupprum ska kunna vara öppna dygnet runt. En annan aspekt 

av den fysiska miljön som just nu arbetas med är bibliotekets skyltning; detta bland annat 

därför att UB:s personal anser att det är viktigt att låntagarna fort ska kunna finna 

bibliotekets resurser. Något annat som diskuterats mycket på sistone är var tekniska saker 

som till exempel datorer ska placeras; detta har diskuterats mer än placerandet av 

böckerna.  

 

Enligt en av mina intervjupersoner så gallras aldrig någon bok som UB väl har köpt in; 

detta leder till att biblioteket blir större och större. Och eftersom UB är så pass stort som 

det är så är det svårt att ändra i den fysiska miljön på grund av att det finns så många 

olika delar som samverkar med varandra; det är även svårt att testa saker – därför är det 

viktigt att planen är välgenomtänkt när något väl ändras.  

 

Umeå universitetsbibliotek har byggts om och ut flera gånger; men lokalerna har sina 

begränsningar. Man har bland annat varit tvungen att ta hänsyn till brandsäkerheten 

(nödutgångarna). Man har också begränsats av det sättet som biblioteket byggdes på. En 

av intervjupersonerna påpekade att UB är två olika sorters miljöer samtidigt; arbetsmiljö 
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och studiemiljö. Det är viktigt att båda dessa aspekter går hand i hand med 

användarvänlighet; det som är bra för anställda är bra för studenter.  

 

Enligt intervjupersonerna har UB:s fysiska miljö en hög prioritet; den är ett ständigt 

aktivitetsområde och ett arbetsverktyg. Det är väsentligt att den är inbjudande, 

handikappanpassad och studievänlig. Något som gjorts i detta avseende är installerandet 

av en ovanligt tyst ventilation som inte ska störa bibliotekets besökare. Trots att alltmer 

numera finns digitalt så har ändå den fysiska miljön prioriterats i samband med 

ombyggnaden; det är ändå i den fysiska miljön som användarna befinner sig när de är i 

biblioteket.  

4.2.2.2.3 Meningstolkningar 

Två meningstolkningar som jag gjorde tidigare rörde min syn på Umeå 

universitetsbiblioteks skyltning och inställning till grupparbete. När jag nu analyserat de 

intervjusvar som jag fått från UB:s anställda har jag kunnat se att båda dessa aspekter är 

något som arbetas med; och som ska förbättras. Detta visar, enligt min mening, på att UB 

lyssnar på sina användares synpunkter (undersökningar har gjorts). Detta tyder även på 

att UB ”hänger med” i utvecklingen av deras användares informationsbehov. Annat som 

tyder på detta är det faktum att UB:s personal mer och mer har börjat diskutera tekniska 

sakers placering; och att användarnas önskemål är en anledning till att det nu ska bli en 

ny datasal ovanför den nya lånehallen.  

4.2.2.3 Studenterna som använder Skogsbiblioteket som studieplats 

Även här kommer jag att ta upp kategorierna ”åsikter om bibliotekets service” och 

”åsikter om bibliotekets fysiska miljö”. 

4.2.2.3.1 Åsikter om bibliotekets service 

Mina intervjupersoner är väldigt nöjda med Skogsbibliotekets service. De tyckte även att 

det var enkelt att börja använda sig av bibliotekets tjänster, och att hitta inne på 

biblioteket när de var nya på SLU. En annan positiv aspekt av Skogsbiblioteket som 

intervjupersonerna påpekade var att bibliotekets personal enligt dem är så serviceinriktad. 

Bibliotekets skyltning är något som intervjupersonerna både är nöjda och missnöjda med. 

Något som intervjupersonerna har problem med är att hitta böcker och tidskrifter.  
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Även studenterna som använder Skogsbiblioteket som studieplats verkar uppleva en brist 

på datorer. En av mina intervjupersoner påpekade att det borde finnas fler allmänna 

datorer. I min tidigare observationsdel nämnde jag några platser som jag anser skulle 

kunna fyllas på med fler datorer.  

4.2.2.3.2 Åsikter om bibliotekets fysiska miljö 

Intervjupersonerna anser att bibliotekets belysning generellt sett är bra. Men de tycker 

inte att den är bra i vissa av grupprummen som finns närmast informationsdisken; det 

finns bara en lampa i taket, och rummen har mörka väggar. Däremot anser mina 

intervjupersoner att ljuset i grupprummen längst bort från informationsdisken är bra; där 

finns det nämligen fönster. Ljudnivån i biblioteket är enligt mina intervjupersoner oftast 

bra, förutom när det är mycket folk i lokalen. En annan aspekt av miljön som upplevs 

som välfungerande är bibliotekets bekvämlighet; studenterna är nöjda med både stolarna 

och borden.  

 

Som tidigare nämndes har de studenter som brukar studera på UB inte lagt märke till 

bibliotekets färger. Däremot så har de flesta av studenterna som studerar på 

Skogsbiblioteket gjort detta; och ansett att biblioteket har lugnande och neutrala färger 

(förutom de mörka väggarna i grupprummen närmast informationen). De flesta av dem 

anser också att konstverk och växter ökar deras trivsel; de har särskilt påpekat att 

porträtten ökar deras trivsel. Även om de trivs med växterna, så tycker de ändå att det 

borde finnas fler i bibliotekets lokaler; det är nämligen så att det, enligt dem, finns 

betydligt fler växter i övriga SLU.  

 

Som tidigare nämndes så anser mina intervjupersoner att belysningen i vissa av 

grupprummen som finns närmast informationsdiskarna inte är bra. Ett annat klagomål 

som de har gällande dessa rum är dålig ventilation; det blir enligt dem fort kvavt, och det 

hjälper inte att öppna dörrarna och vädra. En annan negativ aspekt av Skogsbibliotekets 

fysiska miljö är att det, enligt två av intervjupersonerna, inte är helt tyst i den tysta 

läsesalen; det hörs tydligen ljud från den intilliggande datasalen (Skärmen), men inte från 
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informationsdiskarna. Ännu en sådan aspekt är att det upplevs vara en brist på 

grupparbetsplatser.  

4.2.2.3.3 Meningstolkningar 

Det faktum att mina intervjupersoner har fått en guidning av biblioteket i början av deras 

utbildning tycks ha bidragit till deras förmåga att fort lära sig hur Skogsbibliotekets 

tjänster fungerar. Även här kan man alltså se att utbildningens engagemang vad gäller att 

lära sina studenter att använda sig av sitt universitetsbibliotek verkar ha betydelse. En 

bidragande orsak till att de jag har intervjuat tyckte att det var enkelt att hitta inne på 

biblioteket i början tycks vara att biblioteket är så pass litet (flera av intervjupersonerna 

påpekade detta); men det skulle kunna vara så att utbildningens guidning har bidragit 

även här. 

 

Aspekter som stör även dessa intervjupersoners studiemotivation är trängsel, dålig 

ventilation, brist på datorer och en för hög ljudnivå. Ytterligare aspekter som SLU-

studenterna anser stör studiemotivationen är mörka färger och dålig belysning (i några av 

grupprummen som finns närmast bibliotekets ingång). Även SLU-studenterna menar att 

bra belysning, tystnad, konst och växter, sköna stolar och datorer ökar deras 

studiemotivation. Något annat som åstadkommer detta är de lugnande och neutrala 

färgerna på biblioteket och den välfungerande ljudisoleringen i grupprummen.   

4.2.2.4 De anställda på Skogsbiblioteket 

Också här kommer kategorierna ”användarvänlighet i teori och praktik” och ”den fysiska 

miljön i teori och praktik” att tas upp. 

4.2.2.4.1 Användarvänlighet i teori och praktik 

Enligt mina intervjupersoner utgår diskussionerna om användarvänlighet från låntagarnas 

behov; det är tänkt att Skogsbiblioteket ska vara ett stöd för studenterna. Dessa 

diskussioner pågår kontinuerligt. En metod för att lyckas med detta är att ha en dialog 

med användarna. I samband med bibliotekets nybyggda LRC (Learning Resource Center, 

bibliotekets grupprum) vill bibliotekets anställda även upprätthålla en dialog med 

kursansvariga. Andra metoder för att främja användarvänligheten är att försöka tänka 

som sina låntagare, att nå ut och ta reda på vilka behov som finns, och att se till så att 
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personalen har den kompetens som krävs för de aktuella behov och den aktuella teknik 

som finns.  

 

En av intervjupersonerna påpekade att det är viktigt att bibliotekets anställda och dess 

användare hela tiden utvecklas i samma takt; särskilt med tanke på att användarnas behov 

hela tiden förändras – det är ju ändå användarna som biblioteket är till för. I linje med 

detta så prioriteras användarvänligheten väldigt högt – den styr verksamheten. En 

fundering som finns gällande användarvänligheten på biblioteket är avsaknaden av 

stationära datorer i de flesta grupprummen.  

 

En bakomliggande orsak till ombyggnaden av några föreläsningssalar till grupprum är att 

man ville öka användarvänligheten på biblioteket; man ville stimulera studenternas 

studiemotivation och deras studieteknik. En annan orsak är att grupparbeten har blivit 

mer och mer vanliga i och med Bolognaprocessen.  

4.2.2.4.2 Den fysiska miljön i teori och praktik 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att Skogsbiblioteket är enkelt att använda; att 

det finns en ”röd tråd” i hur biblioteket är uppbyggt. Ett sätt att tillgodose besökarnas 

informationsbehov är att ha en välfungerande fysisk miljö som är kreativ, uppmuntrande 

och inbjudande. Det är även väsentligt att miljön är trevlig och att personalen är service 

minded. Personalen arbetar med att skapa fler grupparbetsplatser eftersom det finns ett 

stort behov av detta.  

 

Även Skogsbiblioteket har byggts om flera gånger under årens lopp. En anledning till 

detta är att synen på studerande har förändrats genom åren. En orsak till att bibliotekets 

fysiska miljö ser ut som den gör är att den har anpassats efter de studiebehov som 

användarna har och har haft. En annan orsak är bekvämlighetsfrågan; biblioteket har flera 

soffor, därför att sådana är både sköna och praktiska. Också det estetiska spelar in; detta 

påverkar ju hur pass trevligt besökarna tycker att det är att vistas i biblioteket. Enligt en 

av mina intervjupersoner är det ultimata att det estetiska och det funktionella kombineras 

på ett välfungerande sätt.  
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Skogsbibliotekets personal anser att det är viktigt att biblioteket inte bara är en 

studieresurs, utan också en social mötesplats (på grund av detta får besökarna fika i 

biblioteket om de vill). Andra viktiga miljöaspekter är ljudnivå, belysning, temperatur 

och färger. Vad gäller färgerna är de anpassade så att funktionshindrade och synskadade 

inte ska störas av dem. Det är även tänkt att färgerna ska smälta in i varandra och vara 

ljusa; att de ska vara ljusa beror på att ljusa färger motverkar trötthet.  

 

Den fysiska miljön prioriteras högt på Skogsbiblioteket; det är väsentligt att lokalerna är 

anpassade efter den verksamhet som bedrivs där. Det är även viktigt att objekt i miljön 

inte är i vägen, och att nödutgångar och brandposter inte blockeras. En anledning till att 

miljön prioriteras högt är att den är en arbetsmiljö både för de anställda och för 

studenterna.  

 

Som ovan nämndes så är det väsentligt att nödutgångar och brandposter inte blockeras. 

Säkerhetsaspekten har betydelse för hur användarna trivs i en bibliotekslokal.47 

Användarna kanske inte reflekterar över denna fråga särskilt ofta; men enligt min mening 

är till exempel nödutgångars placering något som besökare undermedvetet noterar – och 

som påverkar deras välbefinnande då de besöker sitt bibliotek.  

4.2.2.4.3 Meningstolkningar 

De metoder som Skogsbibliotekets anställda använder för att ta reda på vad deras 

låntagare har för informationsbehov visar på att biblioteket har ett nära samarbete med 

sina användare; de är måna att hålla sig uppdaterade om vad användarna behöver och 

önskar av sitt bibliotek.  

 

 

 

                                                 
47 Hernon och Altman, s. 175. 
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5. Slutsatser och diskussion  
 

Här kommer jag att presentera de slutsatser som jag har kommit fram till genom mina 

analyser. Först kommer jag att beskriva vad som ligger bakom utformandet av Umeå 

universitetsbiblioteks och Skogsbibliotekets lokaler; och hur pass användarvänliga jag 

anser att de två biblioteken är. Sedan kommer jag att ta upp vilken effekt jag anser att det 

fysiska rummet har på Umeå universitets och SLU:s studenters studiemotivation. Den 

fysiska miljöns påverkan på hur pass användarvänliga biblioteken upplevs vara kommer 

även det att tas upp i detta kapitel.  

5.1 De fysiska miljöernas utformning och funktionalitet 
 

Jag nämnde i mitt tidigare forsknings-kapitel att arkitekten Jay R. Carow anser att ett 

nutida bibliotek bör hämta inspiration från bibliotekens historia; samtidigt som det bör 

kombinera detta med dagens teknik. Detta skapar, enligt honom, fysiska miljöer som är 

öppna, fria och inspirerande.48 Jag anser att UB och Skogsbiblioteket har lyckats med det 

ovannämnda. Något annat som kan ha varit/är en orsak till att dessa bibliotek upplevs 

som inspirerande är att biblioteken, enligt min mening, har låtit användarnas behov 

påverka utformandet av de två biblioteken. Det är nämligen så att personalen sätter sina 

användare i fokus,49 och i och med det tar de med användarnas behov i beräkningen när 

de planerar och utformar biblioteken. Ett sätt att ta reda på vad användarna vill ha och 

behöver är att ha en kontinuerlig dialog med användarna (till exempel genom enkäter). 

Ett annat sätt är att observera användarnas beteenden i samband med arbete (personalens 

arbete).  

 

Författarna Peter Hernon och Ellen Altman nämner i sin bok Assessing Service Quality 

att användare vanligtvis utvärderar de bibliotek de besöker; och att de sedan låter denna 

utvärdering avgöra ifall de besöker biblioteket i fråga igen eller inte.50 Med tanke på detta 

                                                 
48 McCabe och Kennedy, s. x.  
49 Hernon och Altman, s. xv.  
50 Ibid., s. xiii. 
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är det väsentligt att UB och Skogsbiblioteket ger sina besökare ett gott första intryck; 

eftersom detta intryck är så pass viktigt. Jag anser att båda biblioteken lyckas med detta. 

Vidare anser jag att UB:s och Skogsbibliotekets lokaler är anpassade efter användarnas 

behov. Det finns gott om platser där studenterna kan studera; både själva och i grupp. Det 

finns även tysta läsesalar där de studerande kan läsa i lugn och ro.  

 

Man kan se att båda biblioteken har ”hängt med” i den tekniska utvecklingen; de har 

nämligen många datorer, skrivare/kopiatorer, låneautomater och en återlämningsmaskin 

(UB). Man kan relatera denna tekniska utveckling till användarnas nuvarande ständigt 

omväxlande informationsbehov; man kan nämligen säga att den tekniska utvecklingen 

påverkar användarnas informationsbehov. Med andra ord så påskyndar den snabba 

tekniska utvecklingen användarnas krav på biblioteken. Med tanke på detta är det 

väsentligt att UB och Skogsbiblioteket håller sig uppdaterade om vad som händer i 

samhället. Man kan läsa om vikten av detta i Planning the Modern Public Library 

Building.51 

 

Jag anser även att bibliotekens belysning och ljudisolering är anpassade efter 

användarnas behov på så sätt att dessa aspekter skapar en funktionell studiemiljö. 

Detsamma gäller för de neutrala och lugnande färger som finns, de (i de flesta fall) 

lämpligt utspridda växterna och konstverken, och de (oftast) bekväma 

stolarna/fåtöljerna/sofforna.  

 

Jag har även kommit fram till att personalens syn på användarvänlighet påverkar 

utformandet av det fysiska rummet. Till exempel så var det för användarnas skull som 

grupprummen i Skogsbiblioteket byggdes. Detsamma gäller UB:s nya studiesal, nya 

lånehall, och nya sektion med datasal, tidskriftsrum och grupprum. Man kan med andra 

ord säga att dessa ombyggnationer gjorde de två biblioteken mer användarvänliga. 

 

                                                 
51 McCabe och Kennedy. 
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5.2 De fysiska miljöernas påverkan och betydelse 
 

Forskningsbibliotek är inte bara till för studier; utan de är, precis som de flesta bibliotek, 

även mötesplatser för låntagarna. Jag tror att det är viktigt att dessa två aspekter 

samverkar på ett bra sätt. När de gör det stimuleras låntagarna ännu mer; både till att 

studera på biblioteket och till att umgås med andra låntagare då de besöker biblioteket. 

För att dessa två aspekter ska kunna samverka krävs bland annat ett fysiskt rum som gör 

detta möjligt. Om en student väljer att studera på ett forskningsbibliotek så är studentens 

upplevelse av hur pass enkelt det är att använda biblioteket, enligt mig, en avgörande 

faktor för huruvida studenten kommer att känna sig motiverad till att studera eller inte. 

 

Anette Ekström nämner i sin artikel ”God skolbiblioteksmiljö” att människors känslor 

påverkas av den fysiska miljön. Ekström menar även att människors förmåga att fungera i 

en omgivning och människors effektivitet och insatser påverkas av de intryck människor 

får av miljön.52 Jag har, genom mina analyser, kommit fram till samma slutsatser som 

Ekström; jag har kunnat se att de fysiska miljöerna på UB och Skogsbiblioteket påverkar 

de studerandes inspiration till att studera. Veronica Johansson och Lina Molander nämner 

även de hur ett biblioteks användare påverkas av bibliotekets fysiska miljö. De menar att 

biblioteket aldrig kan separeras från den sociala kontexten53 (med andra ord påverkar 

rummet användarna; men användarna påverkar också rummet). Enligt min mening så 

stämmer detta väl överrens med UB och Skogsbiblioteket; dessa två bibliotek låter sina 

användare påverka deras verksamhet i stor utsträckning, samtidigt som även låntagarnas 

studieaktiviteter påverkas av bibliotekens verksamhet. 

 

Nedan kommer jag att beskriva vilken slags påverkan som jag anser att de två fysiska 

miljöerna har på deras respektive användares studiemotivation. Jag kommer även att 

beskriva vilken slags påverkan det fysiska rummet har på användarvänligheten. Först 

kommer positiv påverkan att tas upp; därefter negativ påverkan.  

                                                 
52 Ekström, s. 120. 
53 Johansson och Molander, s. 21.  
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5.2.1 Positiv påverkan 
 

Överlag verkar det som att studenterna tycker att UB och Skogsbiblioteket fungerar bra 

som studieplatser. De anser att lokalerna är anpassade efter deras studiebehov på ett 

välfungerande sätt. Nästan alla utrymmena upplevs som ”luftiga” (de har öppna ytor). 

Belysningen (taklampor, studieplatslampor, fönster) uppfattas som studievänlig. Enligt 

min åsikt är just ”svängrummet” och belysningen i de två biblioteken två aspekter som är 

ytterst viktiga för hur biblioteken uppfattas; de är nämligen två aspekter som man som 

biblioteksbesökare direkt lägger märke till när man kommer in på biblioteken. Vidare så 

kan man säga att dessa aspekter hela tiden påtagligt ”följer med” besökaren eftersom att 

han eller hon aldrig är på någon plats i biblioteken där det inte finns någon fysisk yta eller 

någon belysning. En annan aspekt av det fysiska rummet som ständigt följer med 

användaren är inomhusklimatet (vilket är en aspekt som de flesta av mina 

intervjupersoner är nöjda med). 

 

Mina intervjupersoner tycker att UB och Skogsbiblioteket har ganska många grupp- och 

egenstudiearbetsplatser och datorer. Detta är något som uppskattas mycket; och som 

främjar studenternas studiemotivation. För att kunna studera på ett funktionellt sätt 

behövs en rad olika saker; men en av de mest väsentliga sakerna är, enligt min mening, 

grupp- och egenstudiearbetsplatserna och datorerna. Dessa är en viktig förutsättning för 

studenternas studerande i och med att studenterna behöver platser (bord, stolar, med 

mera) i den fysiska miljön där de kan uppehålla sig under sina studier. Det är också 

viktigt att stolarna/fåtöljerna/sofforna är bekväma; bland annat eftersom detta kan sägas 

öka studenternas studiemotivation. Överlag tycker de studenter som jag har intervjuat att 

stolarna/fåtöljerna/sofforna är just bekväma. Även datorerna är ytterst väsentliga med 

tanke på den tidigare nämnda tekniska utvecklingen.  

 

Färgerna på ett universitetsbibliotek har stor betydelse i och med att även de finns 

överallt. Färgerna på UB och på Skogsbiblioteket är överlag neutrala. De studenter som 

jag har intervjuat har antingen aldrig tänkt på färgerna, eller så har de lagt märke till att 
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de är neutrala och lugnande. Detta anser jag visar på att de båda biblioteken faktiskt har 

neutrala och lugnande färger; vilket ökar studiemotivationen på det sättet att färgerna inte 

stör dem som studerar. En annan aspekt som, enligt mig, har stor betydelse för 

studiemotivationen är ljudnivån i biblioteken. I de flesta fall tycker mina intervjupersoner 

att ljudnivån gynnar deras studerande; de anser att det är tyst på de ställen där det bör 

vara tyst, och mindre tyst på de platser där detta passar sig.  

 

Något annat som vissa av studenterna aldrig har lagt märke till är växterna och 

konstverken; men de som har lagt märke till dem har påpekat att dessa ökar deras trivsel. 

Jag anser att trivsel är nära sammankopplad med studiemotivation eftersom 

studiemotivation kan sägas vara en känsla (vilket även trivsel är). Vidare kan känslan 

”trivsel” sägas vara en del av känslan ”studiemotivation”. Med detta vill jag säga att 

växterna och konstverken på UB och Skogsbiblioteket ökar studenternas 

studiemotivation.  

5.2.2 Negativ påverkan 
 

Som nämndes tidigare så anser de flesta av mina intervjupersoner att UB och 

Skogsbiblioteket fungerar bra som studieplatser. Men det finns ändå vissa aspekter av de 

fysiska miljöerna som de, och även jag själv, upplever som mindre positiva. Vad gäller 

”svängrummet” i de båda biblioteken så tycker UB-studenterna att det är studievänligt; 

förutom i grupprummen. De anser att dessa utrymmen är för trånga, och har för få 

fönster; detta anser de stör deras inspiration till att studera. Vad gäller Skogsbiblioteket så 

anser några av de intervjuade att biblioteket blir för trångt när det är mycket folk där. En 

annan negativ aspekt av Skogsbibliotekets lokaler (vissa av grupprummen närmast 

informationen) är att belysningen upplevs som otillfredsställande. Även ventilationen i 

dessa grupprum upplevs som bristfällig. Också röda rummets ventilation uppfattas som 

otillräcklig.  

 

Både UB-studenterna och Skogsbiblioteksstudenterna tycker att det ibland finns för få 

ställen där de kan grupparbeta. Denna aspekt stör inspirationen till att studera eftersom att 

just det fysiska utrymmet, enligt min mening, är så betydelsefullt för studiemotivationen. 
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Studenterna klagade även på den brist på datorer som de ibland upplever. Även här kan 

man se den tekniska utvecklingen som en möjlig orsak. Ytterligare en negativ aspekt kan 

sägas vara de obekväma fåtöljer som finns i röda rummet och i magasinet på UB.  

 

Det finns vissa problem med ljudnivåerna i de båda biblioteken. Till exempel så anser 

några av UB-studenterna att det inte är tillräckligt tyst i UB:s läsesal 1; samma klagomål 

framfördes av SLU-studenterna. Vad gäller Skogsbiblioteket så klagades det även på att 

det brukar bli för bullrigt i biblioteket när det är mycket folk där. Några av SLU-

studenterna saknade även växter.  

 

Det man kunnat se i denna del av mitt slutsats- och diskussionskapitel är att en rad olika 

aspekter (utrymme, belysning, färg, ljudnivå, inomhusklimat, studieplatser, datorer, 

konstverk och växter) avgör om bibliotekens studieklimat upplevs som positivt eller 

negativt. Man kan säga att dessa aspekter samverkar med varandra på olika sätt; och att 

denna samverkan kan vara det som avgör hur studieklimatet kommer att upplevas av 

studenter. 
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6. Förslag på förbättringar  
 

I denna del kommer jag att nämna några förbättringar av miljöerna som jag anser skulle 

kunna göra användarna ännu mer nöjda med sina bibliotek.  

6.1 Umeå universitetsbibliotek 
 

Eftersom det nu börjar bli mer och mer vanligt med grupparbeten på universitetet (i och 

med Bolognaprocessen) så vore det, enligt mig, bra om UB skulle börja satsa mer på 

grupparbetande än vad de har gjort hittills. Något annat som även det behöver satsas mer 

på är bibliotekets skyltning. Då jag arbetat på UB har ”Var är kursböckerna?” varit en av 

de vanligast förekommande frågorna. Eftersom kursböckerna är de böcker som lånas ut 

mest på UB så vore det bra med en tydligare skylt dit. Överhuvudtaget verkar det som att 

UB behöver tydligare skyltar. Det finns redan skyltar i den nya lånehallen; men jag 

föreslår att dessa byts ut till tydligare varianter (som dessutom borde placeras på en plats 

som besökarna verkligen lägger märke till när de kommer in genom någon av entréerna). 

Jag föreslår samma princip i studiesalen (till magasinet, datorlabbet och toaletterna), i 

kursbokssamlingen (till röda rummet, resurslabbet, forskarrummet, grupprummen, 

läsesalarna och till datorlabbet), och i magasinet (till toaletterna). 

 

Umeå universitetsbibliotek har alldeles nyligen förbättrat skyltningen i den nya 

lånehallen. Det finns numera tydliga skyltar som är placerade på ett sådant sätt att 

låntagarna förmodligen tydligt ser dem när de kommer in genom någon av ingångarna. 

Denna förbättring gjordes efter att jag hade gjort min undersökning. Något annat som 

nyligen tillkommit är kartor över biblioteket som låntagarna kan ta i informationen, och 

en tydlig karta över alla bibliotekets delar (där färgkodningen syns) som även den finns i 

lånehallen.  

 

En lösning på grupprumsproblemet skulle kunna vara att till exempel sätta in fler fönster 

(om detta skulle vara möjligt). Vad gäller den upplevda datorbristen så skulle man kunna 

sätta in fler på de platser som jag angav i min observationsdel. Jag tycker även att de 
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tidigare nämnda fåtöljerna i röda rummet och magasinet bör bytas ut mot bekvämare 

varianter. Kanske borde ljudisoleringen i läsesal 1 förbättras; samtidigt som 

grupparbetsplatserna som finns alldeles bredvid denna sal skulle kunna flyttas lite längre 

bort.  

6.2 Skogsbiblioteket 
 

Kanske skulle en mer tydlig placering av kartan över biblioteket vid informationsdiskarna 

lösa ett problem som intervjupersonerna har nämnt; nämligen deras oförmåga att finna 

böcker och tidskrifter. Användning av färgkodning skulle möjligtvis också kunna vara en 

lösning på detta problem. När jag gjorde min observation över Skogsbibliotekets 

allmänna datorer upptäckte jag att kartan som finns uppsatt där faktiskt är färgkodad; 

men det tråkiga, enligt min mening, är att denna kodning inte finns ute i de fysiska 

hyllorna. Om den skulle göra det skulle det möjligtvis bli enklare för bibliotekets 

besökare att hitta de böcker/tidskrifter som de söker efter. Två av de klagomål som 

intervjupersonerna hade gällande den fysiska miljön var ljudnivån och trängseln när det 

är mycket folk i biblioteket (som till exempel vid lunchtid och strax före tentor). Enligt 

min mening skulle en utbyggnad av biblioteket kunna avhjälpa båda dessa problem (om 

en sådan skulle vara möjlig). 

 

Fler lampor i taket skulle kunna göra grupprummen närmast diskarna mer 

användarvänliga. Vad gäller bristen på grupparbetsplatser skulle fler sådana kunna 

placeras ut på de angivna platser som nämndes i min observationsdel. Något som skulle 

kunna avhjälpa upplevelsen av brist på datorer är tjänsten som biblioteket har börjat med 

nyligen; nämligen utlån av några bärbara datorer. Fler allmänna datorer och stationära 

datorer i grupprummen skulle också kunna vara en lösning. Fler växter skulle också vara 

trevligt.  
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7. Sammanfattning 

Min magisteruppsats handlar om den fysiska miljön på universitetsbibliotek. Jag har 

inriktat mig på två bibliotek – Umeå universitetsbibliotek och Skogsbiblioteket (SLU:s 

bibliotek i Umeå). Syftet med min uppsats har varit att ta reda på om de fysiska miljöerna 

påverkar studiemotivationen hos dem som studerar på de två biblioteken. I mitt tidigare 

forsknings-kapitel har jag tagit upp den litteratur som jag har grundat min studie på. De 

ämnesområden som tagits upp i detta kapitel är: Användarvänlighet, biblioteksarkitektur 

och –planering, arkitekturpsykologi och rummets betydelse för studiemotivation.  

 

Förutom att grunda mig på den ovan nämnda litteraturen så har jag även använt mig av 

två ytterligare metoder; observationer och intervjuer. Observationerna har gått ut på att 

jag fysiskt befunnit mig i de två miljöerna; och då observerat de aspekter av det fysiska 

rummet som jag ansåg var av intresse för min undersökning. Jag gjorde även intervjuer 

med både studenter som använder sig av UB och Skogsbiblioteket som studieplatser, och 

med anställda på dessa bibliotek.  

 

De slutsatser som jag har kommit fram till är:  

• De fysiska miljöerna påverkar studenternas studiemotivation; både på positiva 

och negativa sätt 

• De aspekter som påverkar studiemotivationen är utrymme, belysning, färg, 

ljudnivå, inomhusklimat, studieplatser, datorer, konstverk och växter 

• Användarnas behov styr utformandet av den fysiska miljön på biblioteken 

• UB och Skogsbiblioteket är användarvänliga bibliotek (bland annat med tanke på 

att dessa biblioteks personal sätter sina användare i fokus) 

• De fysiska miljöerna prioriteras högt av de båda bibliotekens personal 
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Bilaga 1 - Studiesalen 
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Bilaga 2 – Röda rummet, kursbokssamlingen, forskarrummet, resurslabbet, 
grupprum, den nya lånehallen och studiesalen 
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Bilaga 3 - Magasinet 
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Bilaga 4 – Våning 3 (våningen ovanför entréplanet) 
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Bilaga 5 - Skogsbiblioteket 
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Bilaga 6 - Frågemall för studenter som använder sig av UB som studieplats 
 

Bakgrund 
 
1. Vilket ämne studerar du?  
 
2. Hur gammal är du? 
 
3. Hur länge har du studerat här på Umeås universitet? 

Nutid 
 
4. Hur ofta besöker du UB? 
 
5. Vad gör du när du går till UB? 
 

Service 
 
6. Vad tycker du om deras service? 
 
7. Tyckte du att det var lätt eller svårt att börja använda dig av UB:s tjänster (låna böcker,  
    skriva ut eller kopiera tidskrifter, söka i databaser o.s.v.)? 
 
8. Hur tyckte du att det gick att hitta inne på biblioteket då du började gå dit? 
 
9. Hur pass tydlig tycker du att skyltningen är? 
 
10. Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta böckerna? 
 
11. Vad tycker du om antalet datorer som finns på biblioteket? 
 
12. När du kör fast, vad gör du? 
     (Om personen inte går till en bibliotekarie, frågar jag ”Varför inte?”) 
 
13. När du har behövt hjälp från en bibliotekarie, tycker du att du har fått den hjälp du har    
      behövt? 
 

Studerande 
 
14. Brukar du studera på UB? 
 
15. Tycker du att det fungerar bra att studera på UB? 
      (Om ”nej”: ”Vilka förändringar skulle få dig att tycka att  
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      det skulle fungera bättre att studera på UB?”) 
 
16. Tycker du att du får den arbetsro du behöver när du studerar på biblioteket? 
 
17. Hur tycker du att det går att läsa i de tysta läsesalarna på UB? 
 

Fysisk miljö 
 
18. På vilket sätt tycker du att UB:s belysning och ljudnivå bidrar till din motivation att         
      studera? 
 
19. På vilket sätt tycker du att utrymmena mellan bibliotekets hyllor och övriga möbler 
bidrar     
      till din motivation att studera? 
 
20. Tycker du att du får sitta bekvämt då du ska studera på UB? 
 
21. Hur påverkas du av färgerna på UB? 
 
22. På vilket sätt tycker du att växter och konstverk ökar din trivsel på biblioteket? 
 

Tillägg 
 
23. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 7 - Frågemall för anställda på UB 
 

 
Bakgrund 
 
1. Vilken sorts anställning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat här på UB? 
 
Användarvänlighet 
 
3. Hur diskuterar ni i personalen användarvänlighet? 
 
4. Hur jobbar ni med de frågorna? 
 
5. Vilken plats har användarvänligheten i er policy? 
 
6. Hur viktig tycker ni att användarvänligheten är? 
 
Fysisk miljö 
 
7. Vem eller vilka har utformat den fysiska miljön på UB? 
 
8. Hur tänker ni i personalen kring den fysiska miljön? 
 
9. Vilken plats har den fysiska miljön i er policy? 
 
10. Hur viktig tycker ni på biblioteket att den fysiska miljön är? 
 
11. Finns det någon eller några i personalen som är särskilt ansvariga för dessa frågor? 
 
12. Vilka tankar ligger bakom den tidigare ombyggnaden av studiesalen? 
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Bilaga 8 - Frågemall för studenter som använder sig av Skogsbiblioteket som 
studieplats 

 

Bakgrund 
 
1. Vilket ämne studerar du?  
 
2. Hur gammal är du? 
 
3. Hur länge har du studerat här på SLU? 
 

Nutid 
 
4. Hur ofta besöker du Skogsbiblioteket? 
 
5. Vad gör du när du går till hit? 
 

Service 
 
6. Vad tycker du om bibliotekets service? 
 
7. Tyckte du att det var lätt eller svårt att börja använda dig av Skogsbibliotekets tjänster 
(låna   
    böcker, skriva ut eller kopiera tidskrifter, söka i databaser o.s.v.)? 
 
8. Hur tyckte du att det gick att hitta inne på biblioteket då du började gå dit? 
 
9. Hur pass tydlig tycker du att skyltningen är? 
 
10. Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta böckerna? 
 
11. Vad tycker du om antalet datorer som finns på biblioteket? 
 
12. När du kör fast, vad gör du? 
     (Om personen inte går till en bibliotekarie, frågar jag ”Varför inte?”) 
 
13. När du har behövt hjälp från en bibliotekarie, tycker du att du har fått den hjälp du har    
      behövt? 
 

Studerande 
 
14. Brukar du studera på Skogsbiblioteket? 
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15. Tycker du att det fungerar bra att studera där? 
      (Om ”nej”: ”Vilka förändringar skulle få dig att tycka att  
      det skulle fungera bättre att studera på Skogsbiblioteket?”) 
 
16. Tycker du att du får den arbetsro du behöver när du studerar på biblioteket? 
 
17. Hur tycker du att det går att läsa i den tysta läsesalen? 
 

Fysisk miljö 
 
18. På vilket sätt tycker du att bibliotekets belysning och ljudnivå bidrar till din 
motivation att         
      studera? 
 
19. På vilket sätt tycker du att utrymmena mellan bibliotekets hyllor och övriga möbler 
bidrar     
      till din motivation att studera? 
 
20. Tycker du att du får sitta bekvämt då du ska studera på Skogsbiblioteket? 
 
21. Hur påverkas du av färgerna på UB? 
 
22. På vilket sätt tycker du att växter och konstverk ökar din trivsel på biblioteket? 
 

Tillägg 
 
23. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 9 - Frågemall för anställda på Skogsbiblioteket 

 
Bakgrund 
 
1. Vilken sorts anställning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat här på Skogsbiblioteket? 
 
Användarvänlighet 
 
3. Hur diskuterar ni i personalen användarvänlighet? 
 
4. Hur jobbar ni med de frågorna? 
 
5. Vilken plats har användarvänligheten i er policy? 
 
6. Hur viktig tycker ni att användarvänligheten är? 
 
Fysisk miljö 
 
7. Vem eller vilka har utformat den fysiska miljön på Skogsbiblioteket? 
 
8. Hur tänker ni i personalen kring den fysiska miljön? 
 
9. Vilken plats har den fysiska miljön i er policy? 
 
10. Hur viktig tycker ni på biblioteket att den fysiska miljön är? 
 
11. Finns det någon eller några i personalen som är särskilt ansvariga för dessa frågor? 
 
12. Vilka tankar ligger bakom den tidigare ombyggnaden av några föreläsningssalar till    
      grupprum? 

 


